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RESUMO 

Dos meios de transporte o aéreo é o mais recente, porquanto o 
homem conseguiu fazer o mais pesado que o ar voar por meios próprios 
somente no início do século XX, quando os demais já propiciavam, a um bom 
tempo, o intercâmbio entre regiões, países e continentes. Contudo, estes 
somente conseguiam vencer obstáculos naturais de monta mediante 
portentosos investimentos, visto que necessitavam de vias terrestres 
devidamente preparadas para receber tráfego ou, no caso do transporte naval, 
com a construção de grandes e lentas naus que, da mesma forma, requeriam 
volumosos aportes de recursos em seus projetos. Já o avião, principalmente 
nas primeiras décadas de sua existência, constituía-se em uma máquina 
simples, construída em tela e madeira, pousava e decolava de pequenas 
extensões de chão batido e não necessitava praticamente de nenhuma infra-
estrutura para apóia-lo nos seus deslocamentos de um a outro ponto. Mas, 
foram as guerras que indicaram ser o avião uma plataforma de combate 
privilegiada e, por isso, com futuro promissor em uma sociedade emoldurada 
pela competição. Assim, ele vestiu farda e passou a fazer parte do poder, não 
só como instrumento bélico propriamente dito, mas, também, como símbolo 
do poder que representava, abdicando de sua participação na economia como 
meio de transporte exclusivamente. No nascente fascismo italiano, consolidou 
sua posição junto aos centros de poder por meio do conceito de “Poder 
Aéreo”, elaborado pelo general Giulio Douhet que, transladado para ultramar, 
pousou nos nichos militares positivistas e, pelas mãos tenentistas, foi bem 
aproveitado pelo governo autoritário de Vargas em sua pretensa construção da 
unidade nacional que, no seu entender, só se faria pela ocupação dos ditos 
espaços vazios do interior, onde somente o avião conseguia chegar e, então, 
fazer presente a autoridade governamental. Jerônimo Coimbra Bueno 
percebeu essa característica do avião de rapidamente saltar distâncias e, 
assim, conseguir ligar a nova capital do Estado de Goiás ao poder central, 
permitindo-lhe uma proximidade com ele mais amiúde. Mas, foi Juscelino 
Kubitschek quem melhor o caracterizou como um dos relevantes símbolos do 
poder, ao transformá-lo em gabinete presidencial alado e belveder para 
governantes estrangeiros apreciarem sua obra maior, Brasília. Debalde os 
esforços do autoritarismo para incluir definitivamente o avião no acervo do 
seu simbolismo, a economia de mercado internacional já o havia resgatado ao 
rol dos meios dispostos a seu serviço, incumbindo-lhe do transporte de carga 
com alto valor agregado, tornando anacrônico o caráter simbólico então lhe 
atribuído nestas terras por quem achava ser a sua própria vontade a do povo. 
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ABSTRACT

Of all means of transportation the air transport is the most recent, so 
men did something heavier than air to fly by their own means only at the 
beginning of the twentieth century, when the others means of transportation 
had already provided, for a long time, the exchange among regions, countries 
and continents. How ever, those only could overcome big natural obstacles 
through amazing investments, since they needed adequate roads, or, in case of 
nautical transport, with the construction of big and slow ships that, the same 
way, required expensive resource value in their projects. The airplane alone , 
“principally” in the first decades of it’s existence, was constituted on a simple 
machine, built of wood and canvas, landed and took off, from small and 
precarious runway and didn’t need much structure to back up in it’s 
dislocations from someplace to another one. But the wars showed that the 
airplane was an exceptional privileged fighting platform and, besides with 
promising future on a society framed by competition. Therefore, it put on a 
uniform and joined power not only as a war instrument as a power’s symbol 
that it represented giving up it’s part in economy as a means of transportation 
only. During the rising Italian fascism it stabilized it’s position within the 
centers of power through “Air Power” concept, carried on by General Giulio 
Douhet who was unleashed to overseas, it landed on positivist military area 
and, by lieutenantist’s hands well used by authoritarian Vargas’s government 
in his construction of National Unity, that in his understanding would happen 
through the empty placer’s occupation, where only the airplanes could get, so 
do governmental authority present. Jerônimo Coimbra Bueno perceived up to 
link the new Capital City to Central Power. But, Juscelino Kubitschek who 
best characterizes, as an important power’s symbol, when he transformed the 
plane into a flying cabinet and small viewpoint to foreign governess 
appreciate his best work, Brasilia. Although in symbolism’s heap, the 
international economy market, already used the airplane in it’s service to put 
in charge of cargo’s transporting with high value in making anachronic, the 
symbolic character attributed in this lands for those thinking their own will 
was that of the people.
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INTRODUÇÃO

Sobrevoar o cerrado rumo à Amazônia foi o que fizeram os pilotos 
da aviação militar no início da década de 30, na tentativa de participar 
ativamente do projeto do governo federal de construir o país, ocupando os 
espaços vazios e consolidando as fronteiras mais extremas da Amazônia. Em 
linha direta da capital federal para a Amazônia, o cerrado se interpunha como 
o último rincão possível de se estabelecer uma ponte que ligasse esses dois 
pontos. Goiás, portanto, apresentava-se a tais aviadores como objetivo 
primeiro da aviação.1

Este trabalho de dissertação de mestrado em História procura 
estudar como foram utilizados o avião, os céus e campos de pousos goianos 
como instrumentos para o intento do governo federal de consolidar sua 
presença junto às populações do interior e os resultados obtidos em 
decorrência dessa ação. 

Procurou-se fundamentar este trabalho apoiando-se em Lenharo 
(1986) e Guilherme Velho (1976) que teceram explicações sobre a adoção do 
autoritarismo pelo governo Vargas para aliviar as tensões sociais do 
momento, em face de uma crescente insatisfação com uma situação 
desconfortável, que vinha se prolongando dentro de uma crise econômica da 
qual não se vislumbrava saída, e para cumprir o seu objetivo de construir a 
nação a partir de ações governamentais, diferentemente do que aconteceu na 
maioria dos países capitalistas, ou seja, partindo de ações da iniciativa 
privada. No caso brasileiro, uma causa comum, o sentimento de participação, 
a liderança carismática, a hierarquia e a disciplina, tudo proporcionando uma 
estrutura social capaz de ser mobilizada e dirigida para tal objetivo.Também 
na obra de Douhet2, idealizador do conceito de Poder Aéreo, cuja adoção 
pelos comandantes militares definiram, desde cedo, os rumos do transporte 
aéreo no país. Daí, a junção entre Lenharo, Velho e Douhet neste trabalho, 

1 Em “História Geral da Aeronáutica Brasileira”, editada pelo Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica 
– INCAER, do Rio de Janeiro, em 1990, sob coordenação do seu diretor, o Tenente-Brigadeiro do Ar 
Deoclécio Lima de Siqueira. 
2 O general italiano Giulio Douhet (1867-1930), artilheiro e engenheiro militar, de origem piemontesa, foi 
um estrategista que, diante do desempenho do avião por ocasião da I Grande Guerra, desenvolveu o 
conceito de Poder Aéreo como integrante do Poder Nacional, que significava criar uma força aérea 
independente do exército, da armada e à ela subordinar todos os meios aeronáuticos do país, incluindo a 
formação de pessoal, a infra-estrutura aeroportuária, a indústria aeronáutica e mesmo as empresas aéreas, 
de modo a disponibiliza-los ao objetivo primeiro da segurança nacional. Ao afastar-se da ativa, escreveu 
sua obra “O Domínio do Ar”, onde expôs seu conceito de Poder Aéreo (Enciclopedia de Aviacion y 
Astronáutica. Barcelona-Esp: Ediciones Garriga, vol III, p.401/403, 1972). 
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pois o transporte aéreo militarizado cumpre uma função “educativa” no 
interior pretendida pelo governo autoritário de Vargas. Apoia-se, ainda, na 
obra de Borges, que explica com propriedade a situação da economia goiana 
no recorte de tempo aqui considerado, possibilitando a contextualização do 
meio de transporte aéreo no âmbito da economia goiana da época. 

É importante acrescentar que os registros efetivados no Brasil sobre 
tal meio, não explicitam essa sua necessária inclusão como integrante da base de 
apoio do reordenamento dos meios de produção à época tentado. O que se 
percebe é que, no intuito de preservar uma memória seletiva sobre esse meio de 
transporte, que garantisse a continuidade necessária à construção de uma 
imagem calcada na tradição, os profissionais da aviação que o fizeram, 
registraram cronologicamente seus mais importantes personagens com os seus 
feitos aeronáuticos, a evolução tecnológica da máquina de voar e o progresso das 
principais organizações empresariais e governamentais do setor, sem a 
preocupação da análise crítica sobre os acontecimentos e suas repercussões ao 
grupo social a que veio servir como atividade meio que é em qualquer 
circunstância na história de um povo. Este fato pode ser explicado pela origem 
desses registros que, desde o início e em sua maioria, foram realizados por fontes 
oficiais preocupadas em construir no imaginário da sociedade uma face positiva 
do setor e isso implicava em mantê-lo estanque do restante dos acontecimentos 
que, nem sempre, proporcionavam os efeitos positivos desejados pelo governo 
como resultado de suas ações. Foi uma postura herdada por eles da doutrina 
elaborada pelo general José Pessoa, então comandante da Escola Militar do 
Realengo, no início da década de 30, sob os auspícios da Missão Militar 
Francesa, que preconizava a construção de uma identidade para o Exército 
fundamentada na continuidade de sua atuação e no culto a ídolos interpostos nos 
momentos críticos da instituição que, assim, seriam apresentados à tropa como 
heróis da salvação de sua unidade e perenidade (Castro, p.18, 2002). 

A seguir, este trabalho apresenta e analisa, à luz da citada 
fundamentação, os acontecimentos principais que caracterizaram a 
participação do meio de transporte aéreo nesses projetos de integração e, por 
conseguinte, sua atuação em Goiás, pois, em ultima instância, ele visava as 
fronteiras amazônicas3. Nessa etapa do trabalho os acontecimentos indicam a 
diversidade de interesses dos diversos segmentos que participaram da 
“Marcha para o Oeste” que, entre outros fatos, findou por inviabilizar a 
consecução das pretensões do governo federal com relação a se chegar à 
Amazônia por Goiás usando a aviação, mas possibilitou a utilização desse 
meio para a viabilizar um processo de modernização conservadora no Centro-
Oeste brasileiro de forma eficiente. 

3 “Em Ministério do Trabalho Indústria e Comércio”, do governo Vargas, publicação em forma de boletim, 
na parte de Notas e Informações, onde se expõe a estratégia da interiorização então em curso.
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Durante todo o trabalho é possível perceber o processo de intensa 
militarização dos meios aéreos do país, fazendo-os pender mais para a 
consecução dos objetivos estratégicos militares da defesa e segurança 
nacional do que para os objetivos da economia de mercado especificamente, 
embora, no período considerado, tenha sido à ela um instrumento de grande 
valia, como transportador de carga com alto valor agregado. 

Por fim, neste trabalho será traçado um quadro que represente essa 
participação do transporte aéreo em tais projetos em três momentos 
considerados significativos para o estado de Goiás: o início da implantação da 
infra-estrutura aeroportuária para atender as linhas pioneiras do Correio Aéreo 
Militar e da empresa de aviação norte americana Pan American Arways 
(1931), a construção de Goiânia (década de 30 e 40) e a construção de 
Brasília e das estradas que deveriam ligá-la à Amazônia (década de 50), 
quando, então, parece irreversível o processo de modernização conservadora 
no Centro-Oeste brasileiro. E essa modernização pode ser considerada 
conservadora porque faz uso de instrumentos da modernidade somente em 
função da preservação das formas de poder exercidas no interior do país e não 
visando a sua transformação. Foi a inclusão da região na economia de 
mercado do Sudeste sem alteração dessas formas de exercer o poder (Borges, 
p. 8, 2000). 

Este trabalho não encerra o assunto, ao contrário, pretende iniciar 
uma discussão sobre o uso do meio de transporte aéreo no interior de um país 
com vasta dimensão territorial, carente de uma rede de transportes que atenda 
suas necessidades e cuja situação econômica não permite grandes 
investimentos no setor. Essa discussão urge ser iniciada, pois, no momento 
atual, quando o setor de transporte aéreo passa por mais uma de suas crises – 
esta muito grave, por sinal – as grandes empresas aéreas do Primeiro Mundo 
se assanham novamente na expectativa de encampar o mercado brasileiro, o 
principal da América do Sul e que, uma vez perdido para elas, dificilmente 
poderia ser recuperado em face do dispendioso aporte de recursos para 
reestruturá-lo a fim de que se torne competitivo e possa, então, enfrentar essas 
grandes empresas. 
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CAPÍTULO – I 

ANTECEDENTES DO BANDEIRANTISMO AÉREO NO SERTÃO 

1.1 O interior do país visto como locus promissor da economia 

A crise econômica de 1929 que abalou a economia norte-americana 
e, por conseguinte, o mundo capitalista, é vista como um acontecimento que 
implicou em drástica diminuição do consumo de muitos produtos, em especial 
os provenientes dos países da periferia capitalista, como era o caso do café 
brasileiro, o principal produto de exportação à época, o que fez com que a 
elite brasileira procurasse uma solução para o arrefecimento de sua própria 
economia que, então, era voltada às exportações. Sem um mercado externo 
que absorvesse sua produção precisou voltar-se para um mercado interno que, 
devido à anterior adoção da política de exportações, não havia sido expandido 
de forma a suportar os requisitos da economia de mercado projetada para a 
acumulação de bens. Portanto, a solução que se apresentava mais viável, era o 
redimensionamento desse mercado interno. (Fausto, p. 89, 1983)

Porém, até aquele momento especialmente o Sudeste brasileiro 
estava inserido na economia de mercado internacional como produtora e 
exportadora de produtos primários, em especial o café. O resto do país 
constituía-se em um aglomerado de estados com vida própria, se relacionando 
somente na troca de produtos primários e nas alianças que, não 
necessariamente permanentes, permitissem exercer influência junto ao 
governo federal na defesa de interesses comuns. Assim, como reestruturar um 
mercado interno capaz de integrar-se a uma economia de mercado nos 
padrões capitalistas praticados na América do Norte e na Europa, sem unificar 
o país que, embora tivesse suas fronteiras políticas definidas legalmente, na 
prática elas sequer existiam? Aos donos do poder em cada um dos rincões do 
grande interior era impensável abdicar de suas prerrogativas de proprietários 
de terras, dos meios de produção locais, da força de trabalho, do mando 
político e de todos os recursos que consideravam suas posses, em prol de uma 
pretensa construção de um país integrado que funcionasse dentro dos moldes 
do capitalismo clássico. As suas resistências, pois, impediam as iniciativas 
nesse sentido daqueles que defendiam a idéia de um redimensionamento de 
um mercado interno com vistas à integração em uma economia de mercado 
voltada à acumulação de bens. 
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Não se pretende aqui discorrer sobre a constituição de todos os 
segmentos da sociedade e de seus interesses naquele contexto histórico, 
porque é assunto por demais tratado por renomados autores e fugiria ao objeto 
desta parte do trabalho, que é verificar os pressupostos teóricos que procuram 
explicar as iniciativas adotadas para se moldar um país capaz de se integrar à 
economia de produção de excedentes e de acumulação, pois a reestruturação 
de um mercado interno exigia, em primeira instância, a unificação dos 
compartimentos estanques em que se constituíram os estados brasileiros. 

Guilherme Velho (1976) e Lenharo (1986), em obras suas, fazem 
referências sobre o autoritarismo aplicado a esse momento da vida brasileira. 
O primeiro discorre a respeito do autoritarismo, entendido pelo governo de 
então, como forma de se obter a indispensável união em torno de uma causa 
supostamente comum, pertinente à necessidade de se fazer o Sudeste, até 
então voltado para o litoral rumo às exportações e importações, voltar-se para 
o interior como solução melhor para a crise do mercado externo; e o segundo 
que aquele governo via no autoritarismo uma forma de se obter o controle 
social e o alívio das tensões sociais existentes no momento diante de uma 
crescente insatisfação de diversos segmentos da sociedade brasileira (Velho, 
p.134, 1976 e Lenharo, p.18, 1986). Ambas as coisas pareciam necessárias a 
Vargas: direcionar o interesse social para o interior poderia ser uma maneira 
de aliviar tensões e, quiçá, possibilitar sua inclusão na economia de mercado 
praticada no Sudeste. 

Mas, gerar uma causa suficiente forte para unificar e direcionar uma 
sociedade, pressupõe-se que deva ser uma causa com características de 
sagrado para tal sociedade. E atribuir características de sagrado a algum 
objeto que, de alguma maneira, já desperta o interesse de uma parte 
expressiva de um grupo social, pode dar origem a essa causa comum possível 
de unir facções até divergentes e pela qual até se morre e se mata. Diversas 
contendas bélicas originaram-se na defesa de uma causa comum, acreditada 
como solução para uma questão vital de um povo. E então o que dizer se 
forem atribuídas essas características de sagrado ao próprio conjunto dos 
indivíduos, ou seja, à sociedade, de forma que ela seja assemelhada a um 
corpo biológico, com as funções de cada uma de suas partes bem definidas e 
todas imprescindíveis à sobrevivência do mesmo corpo, sendo que um 
membro não subsiste independentemente? Lenharo expõe com propriedade a 
analogia da sociedade com o orgânico: 

“... é preciso observar como um amplo projeto de reordenamento 
da sociedade – o corporativismo – se apóia inteiramente na imagem de 
organicidade do corpo humano. As partes que compõem a sociedade foram 
pensadas tal como o relacionamento dos órgãos do corpo humano: 
integralmente e sem contradições. O objetivo do projeto, portanto, visava 
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neutralizar os focos de conflitos sociais, tornando as classes (órgãos) 
solidárias umas com as outras... cada cidadão é convidado a dar sua vida, 
verter seu sangue para a salvação do corpo maior da pátria, se necessário” 
(Lenharo, p.18, 1986).

Uma vez que se considera sacralizado o corpo social infere-se que 
todas as suas partes devam dar-lhe a dinâmica inerente a um corpo vivo, que 
trabalha em prol da continuidade e da melhoria da vida. E, no caso do Brasil, 
a melhoria acreditava-se encontrar no seu interior, onde os espaços vazios 
eram vistos pelo governo como órgãos existentes, com potencial latente para 
provocar melhorias, mas ainda paralisados. Guilherme Velho especifica bem 
a questão da ocupação dos espaços vazios pretendida pelo governo Vargas, 
como estratégia de construção nacional, diante da dificuldade de exercer 
influência nos espaços ocupados pelas grandes oligarquias então dominantes 
no interior: 

“A centralização que se deu tinha a ver principalmente com a 
manutenção da unidade territorial, a que não se opunham forças 
significativas... Em outras palavras, no decorrer de todo o Império e da 
República a vida política representara um esforço para construir uma 
estrutura estatal no vazio. A imitação das concepções e práticas políticas de 
países mais avançados levara na prática a um bem diferente esforço por 
constituir com a lei antes dos fatos uma ordem política e uma vida pública que 
os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não formaram, nem 
tiveram tempo de sedimentar e cristalizar” (Velho, p.131, 1976).

Ocupar os espaços vazios do imenso arquipélago brasileiro, com o 
objetivo de criar uma nacionalidade, garantia da unificação do território, sem 
colidir, a princípio, com os resistentes poderes regionais. Eis uma estratégia 
cuja aplicação não se viu em nenhuma guerra, porque não se conhece inimigo 
vencido sem que tenha sido atacado. 

Mas, em decorrência dessa ação do governo, supunha que as novas 
áreas em que exercesse suficiente influência serviriam de focos de pressão 
naquelas dominadas pelas grandes oligarquias. Lenharo refere-se ao objetivo 
do governo visando neutralizar focos de conflitos sociais, pois a Nação, à 
semelhança do corpo orgânico, precisava funcionar de forma harmônica: a 
cabeça liderando e os membros executando, tudo dirigido a um fim único, ou 
seja, a construção de uma nacionalidade.Velho expõe que o governo admitia 
um funcionamento satisfatório do corpo em geral mesmo com um órgão 
circunstancialmente fora de sua função, ou seja, o poder exercido pelas 
oligarquias do interior, porém contribuindo para o esforço da economia do 
Sudeste.

No desenvolvimento deste trabalho, é possível perceber como o 
governo procurou se utilizar de todos os meios disponíveis, principalmente 
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dos produtos da industrialização, para exercer sua influência nos rincões do 
interior mais resistentes à modernização, como meio para conseguir a 
unificação nacional e, então, o redirecionamento econômico do país. 

Abrindo aqui um parêntesis, convém observar que a questão do 
corporativismo considerada por Lenharo é interessante, porque a organização 
do transporte aéreo emoldurada naquela época teve sua consecução calcada 
nos pressupostos fundamentais da caserna, ou seja, na hierarquia e na 
disciplina, já que no seu início a aviação em geral adotou características 
inerentes à marinharia, então tradicionalmente militarizada e, a seguir em 
1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica de cunho militar, ela findou 
por lhe ficar integralmente subordinada, em pleno acordo com o conceito do 
Poder Aéreo cunhado por Douhet. 

A expressão “corpo de tropa”, bastante utilizada em qualquer 
quartel do mundo inteiro, já explicita que cada um de seus membros tem 
função específica, intransferível e imprescindível na “corporação militar”. A 
causa comum que estimula a adesão incondicional de cada um de seus 
membros é a defesa da pátria, mesmo que para tal se sacrifique a própria vida, 
pois o importante é a sobrevivência do todo, principalmente das suas partes 
vitais: a cabeça, que é a liderança, e os órgãos essenciais à vida normalmente 
localizados em sua parte central. A liderança é função pensante do topo, 
exercida com autoridade e visando, o melhor possível, a harmonia do 
funcionamento de todas as partes do corpo em direção à causa comum. 
Assim, os membros predispostos ao trabalho sem trégua que se lhes apresenta 
à frente, são instrumentalizados para o objetivo único que é a vitória. Desta 
feita, o comportamento disciplinado, sóbrio, altivo e determinado à uma causa 
maior de um militar diante de um civil visa estimular-lhe igual conduta e, 
neste mister, será observada adiante no trabalho a postura dos oficiais 
aviadores perante os habitantes do interior. 

Mas, retornando à questão do que o governo considerava como a 
“grande causa” em torno da qual haveria a união da sociedade brasileira, 
como desenvolver em todos uma causa que conseguisse unir as ilhas do 
grande arquipélago chamado Brasil e, então, possibilitar que se definissem 
funções de suas regiões dentro da economia, senão atribuindo características 
de sagrado à sociedade e, em especial, ao seu agente promotor, o Estado, e às 
suas pretensões? Afinal, o corpo social precisava dinamizar-se em função do 
que seria visto como fator de melhoria de sua própria saúde. E há algo mais 
sagrado para um organismo que a sua saúde, da qual depende a própria 
sobrevivência?

Só que, normalmente, no capitalismo, essa aglutinação é promovida 
em torno dos interesses da iniciativa privada, os investidores utilizam-se do 
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capital para formar um núcleo em que as pessoas se sintam partícipes da 
construção do novo, do transformador. Em seu trabalho sobre a conquista do 
oeste no Brasil e nos EUA, Amado reporta como se deu a integração do 
território norte-americano até se transformar em um país com identidade própria: 

“Nos EUA, o movimento para oeste incorporou porções de terras 
adjacentes, formando uma espécie de linha de fronteira que avançou 
progressivamente do leste para oeste, sem interrupções no tempo ou no 
espaço; colonização, exploração econômica e integração de novas terras 
foram processos simultâneos” (Amado, p. 53, 1995). 

Mas, no Brasil, os donos do poder eram os grandes latifundiários 
cujas economias foram atingidas pela crise internacional, que afetou 
diretamente seu principal produto de exportação, o café e o que desejavam do 
governo federal não era uma mudança nos rumos da economia e da estrutura 
de poder, mas somente uma solução para a crise pela qual passavam. Assim, 
se constituíam no principal foco de resistência a qualquer mudança que 
ameaçasse seu status quo. Amado versa sobre a reprodução das estruturas 
sociais, facilitada pela vigilância sobre a posse da terra doada, até então, pelo 
Estado a esses senhores (Amado, p. 53, 1995). Entra em cena a 
industrialização que, nos países capitalistas, tornava-se o principal motor de 
suas economias, direcionando todos os meios de produção e o próprio capital. 
Entretanto, no Brasil, o domínio do poder público por parte dos latifundiários 
reduziu significativamente a progressão da industrialização, com receio de 
que os industriais do Sudeste pudessem ganhar espaço na economia nacional 
e vir a ameaçá-los no controle do poder (Velho, p. 134, 1976). 

A tomada do poder central à força, através de um golpe armado, por 
grupos insatisfeitos com a prevalência continuada de parte da oligarquia no 
poder, em 1930, acabou por estabelecer as condições favoráveis à quebra 
daquela hegemonia e à tentativa de implantação de uma estrutura que 
possibilitasse a unificação do país para o desenvolvimento de um mercado 
interno (Lenharo, p. 23, 1986). O líder dos revoltosos, Getúlio Dornelles 
Vargas, percebeu a necessidade de se identificar com a causa da unificação 
através da interiorização das ações do poder público central, ocupando os 
espaços vazios do território, constituindo áreas de influência do Estado e 
consolidando a autoridade central no interior do país, para garantir a necessária 
reserva de espaço à futura expansão da economia de mercado do Sudeste, uma 
vez que os industriais ainda não se constituíam em classe suficientemente 
capaz de exercer influência no concerto da economia e, assim, era 
imprescindível o controle de uma máquina estatal forte, a fim de proporcionar 
mudanças significativas no controle do poder do país. Na realidade não se 
tratava de um projeto de governo previamente elaborado, respaldado em estudo 
de todo o contexto e que visasse a busca de uma solução mais propícia à 
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sociedade, mas a idéia foi adotada praticamente como uma conseqüência de 
uma forte pressão social, da contestação que se fazia à situação anterior, então 
insustentável, era a alternativa que acompanhava a tendência apresentada em 
diversos países europeus: o poder central assumindo o papel de agente 
principal do desenvolvimento de forma autoritária que, a partir de 1937, tornar-
se-ia incisivo no Brasil (Velho, p. 129, 1976). Esse tipo de autoritarismo havia 
ganhado espaço em muitos povos, como resposta à incapacidade de gestão 
satisfatória por parte das elites ditas liberais. 

Lenharo explica a questão dessa forma autoritária que, por se 
apresentar nacionalista, centralizadora, sacralizadora, atendia bem às 
intenções do novo governo. Um regime autoritário apresentava-se como uma 
luva amoldada à estrutura que se pretendia montar no governo do país. E isso 
implicava em disciplinar a sociedade para que atuasse de acordo com tais 
intenções, estratégia não muito difícil a partir do momento em que essa 
sociedade passasse a acreditar em uma causa comum, ou seja, a sua 
participação na construção de uma unidade nacional, da integração do 
território e da identidade de um país que ainda não possuía personalidade 
própria. À essa participação o prêmio era o sentido de propriedade devido aos 
pioneiros (Lenharo, p. 208, 1986).

É a militarização dos corpos e dos espíritos, a adesão que convence 
rumo à ação conjunta atendendo a um clamor de uma única voz, a do líder 
(Lenharo, p. 16, 1986). Não é difícil compreender porque a estrutura militar é 
conveniente nesses casos. Ela é montada de forma a se obter a pronta resposta 
dos escalões inferiores sem a menor possibilidade de indecisão ou 
argumentação.4 Em uma guerra o alto comando tem a visão do panorama 
geral e daí decide por ações estratégicas que englobam todo o país inimigo e, 
daí por diante, seguindo a cadeia de comando, à medida que os segmentos de 
tropa ficam menores, até os grupos de combate dos pelotões, as ações se 
tornam somente táticas e atendem às ordens de quem detém a visão de 
conjunto e, por isso, não podem ser discutidas, apenas cumpridas à risca, para 
que não se comprometa todo um conjunto de ações que objetivam a vitória. É, 
portanto uma estrutura montada para se atingir o fim específico da pronta 
resposta, elaborada desde a constituição dos primeiros exércitos no mundo.5

4 Em publicação em forma de apostila da Escola de Comando e Estado Maior da Aeronáutica, intitulada “A 
História Militar e o Emprego do Poder Aéreo” (III, p. 2, 1994). 
5 A estrutura militar é um tipo de organização por demais definida pela teoria tradicional de administração, 
em especial quando se trata dos conteúdos de Organização e Métodos, como uma organização 
fundamentada na hierarquia e disciplina, com o objetivo de proporcionar aos órgãos de direção respostas 
imediatas ao seu planejamento por parte dos escalões inferiores. Mas, consta que as primeiras instituições 
públicas a se utilizarem dessa forma de organização foram as legiões romanas, provavelmente de onde 
surgiu a denominação usada até hoje (ROCHA, LOL. Organização e Métodos. São Paulo: Atlas, p.126/128, 
6 ed, 1989).
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Porém, transpor essa estrutura para toda uma sociedade, 
transformando-a em uma máquina de pronta resposta apenas, como se a 
expansão da fronteira pudesse ser considerada uma operação de guerra, 
traduz-se na abdicação de qualquer dignidade humana em prol apenas da 
mera produção e acumulação de capital. Mas, foi a intenção do governo 
central que se iniciava na década de 30 e que, até certo ponto, obteve sucesso. 

Mas, uma vez que se supôs convencida a nação da necessidade de 
se voltar para o interior, o passo seguinte foi instrumentalizá-la para o que o 
governo considerava o grande desafio da sociedade. E foi buscar no espírito 
aventureiro dos antigos bandeirantes a dinâmica de atuação e na moderna 
tecnologia da produção industrial os meios da consecução da empreitada, 
ambos, evidentemente, sob o controle do governo federal, conforme Sousa 
deixou claro em seu trabalho publicado pelo Conselho de Imigração e 
Colonização, em 1949, ao evidenciar a necessidade de uma infra-estrutura de 
apoio logístico às pretensões do governo no interior, na verdade um ideário 
proveniente do início da década de 30:

“Para a uniformidade e a planura dos terrenos de grande parte de 
Goiás, o caráter pioneiro dos transportes rodoviários, bem como a facilidade 
de construção e conservação de estradas de rodagem, incentivar por todos os 
modos a construção dessas vias de penetração... É igualmente indispensável 
reaparelhar as ferrovias existentes, tais como a Cia. Mogiana e a Estrada de 
Ferro de Goiás, bem como alargar a bitola da Cia. Paulista e da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, a partir de Belo Horizonte... No setor da navegação 
fluvial, promover o aproveitamento das bacias fluviais do Tocantins e 
Araguaia mediante a desobstrução dos leitos destas correntes líquidas nos 
trechos não navegáveis” (Sousa, p. 223, 1949).

Interessante verificar que essa meta passou a valer para os governos 
subseqüentes ao de Getúlio Vargas, variando apenas a forma como cada qual 
conduzia a questão, mas as indicações são de que a sua essência permaneceu 
até meados da década de 80, durante a vigência dos governos militares, 
quando se deu suma importância à continuidade da construção da malha 
viária pelo interior, desejando que ela alcançasse até os limites da Amazônia 
brasileira, esperando-se que novas povoações se formassem junto a 
destacamentos do Exército situados estrategicamente às margens daquelas 
rodovias.
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1.2 Goiás, o primeiro alvo da interiorização 

De acordo com Borges (p. 18, 2000), Goiás nos quadros da 
economia nacional, à época dos anos 30, constituía-se de grandes latifúndios 
cuja atividade econômica era centrada na exportação de produtos agro-
pecuários para São Paulo. A população produzia, em grande parte, o que 
consumia, sem necessidade de recorrer à importação do que lhe era 
indispensável à subsistência. O poder era localizado e os latifundiários o 
exerciam com autoritarismo, definindo toda a vida da população residente nas 
terras consideradas sob seus domínios. Relacionavam-se quando os negócios 
ou a política lhes convinham e, da mesma forma, mantinham seus 
relacionamentos com o poder central. O principal canal de comercialização 
dos produtos regionais era via Triângulo Mineiro, assim exposto por Borges: 

“Os vínculos comerciais que Goiás mantinha desde o século XIX 
com o Triângulo Mineiro, limitados pela carência de transporte, se 
intensificaram com a substituição das ‘estradas salineiras’ – como eram 
chamadas – pelos trilhos da Goiás. A via férrea, ligando-se com a Mojiana em 
Araguari, proporcionou a ampliação do comércio do Estado não só com o 
Norte de Minas, mas também diretamente com São Paulo” (Borges, p.99, 
1990).

A chegada da estrada de ferro no início do século XX garantiu à 
região sudeste do estado inserir-se na economia capitaneada por São Paulo via 
Triângulo Mineiro, pois a facilidade de escoamento da produção agro-
pecuária proporcionada pela ferrovia e a importação de bens de consumo para 
aquela área acabou por diferenciá-la do restante do estado onde as condições 
de vida da população eram bastante precárias. No sudeste de Goiás o dinheiro 
obtido com a venda de produtos primários propiciava a chegada do cinema, 
das rádios, do telégrafo, dos jornais, escolas eram implantadas, hospitais, 
hidroelétricas e estradas de rodagem vicinais à ferrovia eram construídas 
(Borges, p.102, 1990). No restante do estado sequer havia um serviço postal 
satisfatório, pois este era realizado por peões que transportavam nas costas um 
saco com as correspondências indo de uma à outra cidade a pé pelas trilhas. A
situação nas regiões não servidas pela estrada de ferro era tão caótica que 
deixava os poucos viajantes do sudeste brasileiro que se aventavam pelo 
sertão pasmos diante da enorme diferença entre o Brasil do litoral e o do 
sertão, como bem expressou o Capitão Lysias Rodrigues , justamente com 
relação à situação dos correios, em seu diário de viagem quando da abertura 
da rota do Tocantins para a aviação, em 1931: 

“Não posso compreender a organização administrativa dos 
Correios, aqui, tão falta de senso é ela. A entrega da correspondência às 
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cidades e vilas do sertão é contratada por um cidadão qualquer, ao que nos 
informam, por 50$000 por viagem. O concessionário, por sua vez, contrata um 
estafeta, a pé, para fazer centenas de quilômetros, pela miséria de 25$000 por 
viagem. Este, por sua vez, tem que se alimentar durante todo o tempo do 
percurso nunca menor de 12 dias, e mesmo comendo rapadura com farinha, 
creio nada lhe sobrar, a não ser o esfalfamento físico, pelo transporte da 
pesada mala de correspondência... Os dirigentes, no Rio de Janeiro, sem 
dúvida, nem sabem como anda ou é feito o serviço no sertão”( Lysias, p. 63, 
1987).6

A exploração da força de trabalho era, assim, evidente em todas as 
circunstâncias, pois, no interior o que valia era a lei do mais forte, que 
determinava qualquer relação social dentro de seus domínios e, normalmente, 
em desfavor dos menos abastados. Enquanto que no sudeste do estado, então 
servido pela ferrovia, as relações de trabalho também já sofriam mudanças, 
influenciadas pelas idéias vindas da área industrializada de São Paulo. Mesmo 
o deslocamento da boiada - principal produto de exportação de Goiás - a ser 
comercializada no Sudeste ou mesmo no Triângulo Mineiro era feito a passo 
lento cruzando córregos d’água e demorando dias, o que acabava por 
comprometer o peso do gado e, assim, o seu preço na comercialização. 
Somente ao chegar junto à estrada de ferro e acomodado em vagões, o gado 
era, então, transportado de forma a perder menos peso. 

Mas, ainda segundo Borges, a construção da estrada de ferro 
encontrou resistência de municípios de seu trajeto, por parte de quem tinha 
receio que os meios da modernidade ameaçassem seu poder e pelas forças 
políticas e econômicas do Triângulo Mineiro, cuja condição de entreposto 
comercial de Goiás lhe garantia dividendos na conjuntura capitalista do 
Sudeste do país. O projeto da ferrovia nunca foi concluído e a capital do 
estado à época, Goiás, não viu os trilhos chegarem:

“... os grupos econômicos do Triângulo Mineiro, onde os trilhos da 
Mojiana se encontravam paralisados, não pretendiam perder o privilégio de fazer de 
Araguari um entreposto comercial de Goiás”(Borges, p.60, 1990). 

6 Nas palavras de W.J. De Paula, o então capitão Lysias Augusto Rodrigues, oficial aviador e engenheiro do 
exército pertencente ao efetivo militar do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, teve “participação na 
História da Aviação Brasileira” indo além das “portentosas conquistas dos homens que se atiram na faina – 
por vezes considerada insensata, temerária e até tresloucada – de unir os Brasis”, mas foi também um 
poliglota (falava inglês, francês e italiano), revolucionário de 1932 (exilado e posteriormente anistiado), 
colaborador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Instituto Panamericano de Geografia e 
História, autor de quatro livros sobre aviação e o sertão brasileiro, empreendeu uma viagem por via 
terrestre e fluvial, em 1931, com duração de 51 dias, da capital federal à Belém do Pará, cruzando de sul a 
norte o território goiano, para preparar uma rota aérea pioneira da capital até a porta de entrada da 
Amazônia, subindo pelo rio Tocantins. Tinha por companheiros de viagem os funcionários da “Pan 
American Arways”, Felix Blotner e Arnold Lorenz, empresa norte-americana que tinha interesse naquela 
nova rota. Seu diário de viagem foi, posteriormente, transformado em livro e publicadas edições pelo 
Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, vindo a servir como importante fonte de conhecimento sobre o 
sertão goiano dos anos 30 sob a visão de um novo bandeirante (SOUZA, JG. A Epopéia do Correio Aéreo. 
Rio de Janeiro: Revista Aeronáutica, 2 ed, 1986). 
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Essa dependência de Goiás a outro Estado que já tivesse alguma 
inserção na economia de mercado do Sudeste brasileiro era reforçada pelo 
receio que os donos do poder local tinham com relação à possível chegada da 
modernidade em seus nichos de poder, ameaçando sua autoridade, mediante a 
chegada de novas idéias e novas relações trabalhistas, procedentes da região 
industrializada do país. Preferiam que, se inevitável fosse a modernização, 
que acontecesse sob o seu controle. 

Era esse Goiás que passou a ser o alvo do governo federal a partir 
da década de 30, como objetivo da interiorização que pretendia. A sua 
estrutura social apresentava-se, pois, como conveniente balão de ensaio para 
testar tal pretensão. Se fosse possível expandir a área de influência da 
economia de mercado do Sudeste até o cerrado goiano, então a interiorização 
poderia acontecer nas demais regiões. Vencer as resistências dos donos do 
poder local não se constituía em um projeto para o país, mas um significativo 
passo na direção da unificação nacional. O governo federal instalado após a 
Revolução de 1930 era sustentado por segmentos heterogêneos que possuíam 
interesses diferentes e, que por isso mesmo, nem sempre se entendiam e 
pressionavam, cada um per si, o governo para que seus anseios fossem 
atendidos. Procuravam conquistar espaço de poder dentro da máquina estatal 
e exercer influências nos setores da economia que acreditavam lhes 
proporcionar maiores vantagens. Assim, o governo não se constituíra na 
homogeneidade, mas em uma diversidade só superável através de uma causa 
comum que pudesse vir a beneficiar a todos. E era essa causa que o governo 
tentou criar quando indicou o interior do país como a solução para as questões 
nacionais, como explicita documentação do governo Vargas, sobre as 
possibilidades do interior do Brasil: 

“Povoar é o problema central do Brasil. Na Amazônia e em Mato 
Grosso, por uma providencial energia de nossa raça, as populações, deixando os 
centros povoados do litoral, pularam por sobre os nossos ‘hinterlands’ e se foram 
estabelecer em nossa fronteira de oeste, do norte e do sul: através dos rios Uruguai, 
Paraguai, Guaporé e Madeira; ao longo da linha Cunha Gomes, pelo confim atual, de 
Porto Velho ao alto Juruá; Rio Branco entre a Guiana inglesa e Venezuela. Esta 
região do rio Branco é um recanto feliz do Brasil; terras de grande valor para o 
desenvolvimento da lavoura e da pecuária; terras de apreço em riqueza mineral, 
como, aliás, toda a Guiana brasileira; terras de grande campos naturais e clima 
ameno. O resto da nossa Guiana, porem, em direção às bocas do Amazonas é, ainda, 
deserta e inexplorada, a não ser a região do Amapá, muito procurada pelos 
faiscadores de ouro, que dali tem saído em toneladas, desde o tempo em que os 
franceses detiveram o monopólio da exploração.”7

A tecnologia, produto da indústria, apresentava-se como o mais 
eficiente instrumento da modernidade no mundo, e passou a ser utilizada pelo 

7 MTIC – op. cit. P.213. 
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governo como meio de consecução de suas ações rumo ao interior, 
principalmente aquela que também promovesse eficaz propaganda da 
modernidade como promessa de novos tempos.  

Para interiorizar era preciso implantar redes de transportes e 
comunicações que permitissem chegar ao sertão e a tecnologia oferecia os 
recursos para tal empreitada (Borges, p. 18, 2000). E dentre os meios de 
transportes o aéreo possuía algumas vantagens que indicavam a sua 
utilização: saltava distâncias sem necessitar de construção e manutenção de 
caros leitos próprios à sua circulação; era mais rápido permitindo o contato do 
interior com o poder central em questão de horas ao invés de dias ou semanas, 
conforme as condições de trânsito das estradas; sendo o que se apresentava de 
mais avançado em termos de tecnologia fazia boa propaganda do poder da 
nascente indústria e, evidentemente, possibilitava o governo central exercer 
sua autoridade através do contato regular de seus funcionários com os donos 
dos poderes regionais e locais do interior, como assenta em documento o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, responsável, em grande monta, 
pelo processo de interiorização: 

“Senhor do imenso patrimônio territorial perdido entre as 
distâncias invioladas, só conquistando os caminhos do espaço seria possível 
ao brasileiro realizar a unidade perfeita de sua pátria, pelo domínio efetivo do 
solo e a valorização de suas riquezas potenciais... De fato, a navegação aérea 
significa para nós a condensação social, a unidade política, o sentimento 
objetivo da integridade territorial, a coesão do povo, seu enriquecimento, sua 
força, sua felicidade... O avião é, agora, o instrumento mais característico da 
soberania nacional, pelo que serve à ordem interna, à paz, à segurança, e ao 
progresso coletivo. Sobre 8.500.000 km quadrados, só as azas nos dariam, 
neste dias, objetivação, realidade ao que, sem elas, ainda hoje seriam, para os 
interesses ou ambição alheia, uma discutível convenção geográfica... Além de 
um predestino, ele é para nós um instrumento de unidade, fator de educação, 
meio de transporte, veículo de saneamento, elemento de defesa“ 8

Porém, o fato mais expressivo sobre as intenções do governo a 
respeito da utilização da aviação como instrumento de interiorização, foi o 
discurso proferido por Getúlio Vargas, durante as solenidades de inauguração 
da estação de hidroaviões do aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, em 
1931, ao dizer: 

“Pela extensão do seu território, pela vastidão do seu litoral, pelas 
dificuldades das suas comunicações internas, pela necessidade da difusão e da 
divulgação de fatos que interessam às suas populações disseminadas em 
regiões distantes e ignoradas, por todas estas razões, o Brasil precisava ser 
dotado de um aparelhamento aéreo perfeito e eficiente” (Souza, p.30, 1944).

8 MTIC – op. cit. p. 30.
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Vargas fizera seu primeiro vôo a bordo de um avião ainda como 
presidente do Rio Grande do Sul. Também fora ainda à frente do governo 
gaúcho que, em 1927, favoreceu o Condor Syndicat alemão a iniciar suas 
atividades aéreas naquele estado e, da mesma forma, ali foi fundada a VARIG 
que, já no seu segundo ano de existência, passara a ter o governo do Rio 
Grande como seu maior acionista. Essas duas empresas aéreas foram as 
primeiras o operarem o transporte aéreo no Brasil. Vargas parecia propenso a 
reservar um papel de importância à aviação. 

Logo que estabelecido o Estado Novo, no afã de promover ações 
que pudessem concretizar as pretensões políticas daquele governo, como, por 
exemplo, a expedição Roncador Xingu e mesmo a Fundação Brasil Central, 
lançou-se mão do avião como instrumento propício a fornecer o suporte 
logístico de transporte a tal empreitada, conforme expressou Cassiano 
Ricardo:

“Na nova Marcha para Oeste, a técnica de hoje terá um grande e 
inconfundível papel. Basta lembrarmos o avião, que tornou o país mais 
presente a si mesmo. Sob esse aspecto, aí está um pioneiro autêntico – o 
Correio Aéreo Militar. Não há a menor imagem em se dizer que o avião, 
inventado por um brasileiro, foi inventado providencialmente para o Brasil; É 
brasileiro, pois, por dois motivos fundamentais. O Acre, por ex., deixou de ser 
um trecho de território insulado no extremo oeste para estar distante de nós – 
do Rio, S. Paulo ou Recife – apenas algumas horas (Ricardo, p. 358, 1959).  
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1.3 O transporte aéreo como meio de interiorização das ações de 
governo

“Nenhum homem que pilotou um avião pode comparar-se aos demais. 

Ele se torna pelos próprios meios, parte mais integrante da Natureza 

e sabe o que isso representa!” 

 Antoine de Saint-Exupéry 

É importante compreender como funcionava a aviação brasileira, 
antes de conhecer sua atuação no interior do país, devido às peculiaridades 
que a diferenciavam dos demais meios de transportes. 

Na visão do aviador e poeta francês Saint-Exupéry, que então era 
piloto da empresa francesa Latecoére, que fazia concorrência para os alemães 
do Condor Syndicat na América do Sul, o vôo era a maior expressão de 
liberdade que um ser humano poderia sentir. O fascínio do homem pelo vôo 
remonta à antiguidade e é expressa pela lenda da morte de Ícaro ao tentar se 
aproximar do sol com asas feitas de penas coladas com cera e, desde então, as 
inúmeras tentativas de se libertar de uma das leis da natureza mais limitadora 
da ânsia de liberdade do homem, a gravidade, demonstram que a persistência 
findou por vencer as dificuldades e encontrou na tecnologia o meio de 
concretizar esse que é um dos mais antigos sonhos do ser humano. Quando 
ele conseguiu voar, percebeu que o mundo ficara bem menor e que as 
diferenças culturais entre os povos estão muito mais próximas do que 
imaginava.

Portanto, o vôo, por si só se constitui em um fator de desafio para 
aqueles que têm o espírito de aventura, o elemento indispensável às arrojadas 
empreitadas, como se apresentava a interiorização brasileira pretendida pelo 
governo federal. O aventureiro é o elemento humano que se caracteriza pelo 
movimento constante, está sempre em busca de algo que lhe dê motivação de 
vida, não se fixa em nenhum local, a não ser pelo tempo suficiente para se 
recuperar e se reorganizar, e daí segue adiante buscando vencer desafios, 
como foram os bandeirantes que se aventuraram pelo interior em busca de 
riquezas (Lima Filho, p. 140, 2001). Assim, o aviador parecia surgir como o 
novo bandeirante: “...bandeirantes da era do aço...” como está expresso no 
Hino dos Aviadores, concebido por ocasião da fundação do Ministério da 
Aeronáutica, em 1941.

Outro quesito que a aviação fazia caber bem ao governo é a visão 
de conjunto que ela proporciona aos aviadores, como agentes do poder 
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público. Quem voa constantemente por sobre diversas regiões acaba 
percebendo as potencialidades, dificuldades e contrastes dos vários rincões do 
mundo, impossíveis de serem percebidas por aqueles que passam a maior 
parte de suas vidas em uma única localidade mesmo que disponham de dados 
estatísticos a respeito (Nascimento, p. 52, 1972). Por exemplo, não há 
descrição ou estatísticas capazes de fornecer a sensação provocada pelo 
permanente mormaço da Amazônia no ser humano, responsável pela mui 
criticada lassidão do caboclo que, entre outros fatores ambientais, vem a 
influir na diminuição de sua capacidade produtiva. 

Aos aviadores, por serem agentes do poder público central, era 
necessário que estivessem em estrita consonância com a causa do governo 
acima de qualquer outra instância e, sendo portadores do espírito de aventura 
característico do pioneiro, não foi tarefa difícil fazê-los engajar na causa da 
construção da nacionalidade brasileira. (Souza, p. 28, 1986). 

É Lysias Rodrigues que, sendo ele mesmo um aviador militar, 
expressa claramente o espírito daqueles que acreditavam na aviação como 
importante instrumento de interiorização, tão útil às pretensões do governo à 
época:

“Os aviadores, pela natureza intrínseca da sua profissão, tinham 
uma visão mais larga das necessidades nacionais, de suas possibilidades e, 
sobretudo, aquele sentimento bandeirante desbravador de selvas e sertões, a 
impulsioná-los incitantemente para unirem todo o Brasil numa rede gigantesca 
de rotas aéreas, dada a premente necessidade de ser fortalecida a unidade 
política do país... levariam às povoações isoladas dos sertões a certeza de que 
o Governo Federal procurava ajudá-los, vindo ao seu encontro, reafirmando 
laços de autoridade que o tempo e a distância haviam enfraquecido” 
(Rodrigues, p. 12, 1987).

A aviação no Brasil possuía duas vertentes, uma comercial e outra 
militar, igual ao que acontecia nos demais países. A comercial, contudo, 
desde seu início em 1927, encontrava-se em mãos estrangeiras: norte-
americanos, alemães e franceses dividiam o promissor mercado por suas 
empresas, a Pan American Arways, o Condor Syndcat e a Latecoère (Pereira, 
p. 40, 1987). A militar, padecendo desde então de parcos recursos do governo, 
tinha sua formação promovida por uma missão do exército francês contratada 
para tal fim. Essa missão constituída por oficiais franceses trouxe as idéias 
correntes na Europa do pós-guerra.9 Essas idéias foram responsáveis pela 
adoção, por parte dos militares brasileiros de certos conceitos que viriam a 
moldar o pensamento militar do país desde então. No setor aeronáutico o 
conceito de Poder Aéreo como parte do Poder Nacional, elaborado pelo 

9 INCAER – op. cit. P. 84).
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general italiano Giulio Douhet, preconizava a subordinação de todos os meios 
aéreos de um país a um comando militar unificado, incluindo aí a aviação 
civil:

“A aviação civil deve ser organizada de tal forma a garantir que 
ela possa ser absorvida pela aviação militar em tempo de guerra. Isto significa 
que deveria haver uma aviação civil poderosa capaz de ser imediatamente 
transformada, se necessário, numa poderosa aviação militar e que esta 
deveria, eventualmente, tornar-se mero esqueleto para fins de treinamento e 
comando” (Douhet, p.168, 1978). 

Por isso, passou-se a defender, junto às instâncias máximas do 
governo a nacionalização das empresas e tripulações da aviação comercial, 
para ser possível o seu endoutrinamento compatível com tal conceito e, então, 
se obter o controle absoluto, o que geraria fortes resistências por parte dos 
países interessados em fazer da aviação comercial uma importante fonte de 
captação de capital nos países considerados subdesenvolvidos. De acordo com 
Pereira:

“...considerando o caráter nacional da aviação civil, o Governo 
Federal chama a si toda a responsabilidade, dando unidade doutrinária e 
disciplinar ao elemento que então se integrava no sistema nacional de 
transportes. Ainda tendo em vista a segurança nacional, o Governo Federal 
nacionalizava as aeronaves e as tripulações, conforme disposto no artigo 7º 
(Decreto 20913, de 06/01/32)”(Pereira, p.421, 1987).

E, assim, a partir de então estavam emolduradas as bases da política 
brasileira para o transporte aéreo, conforme preconizava o conceito de 
Douhet, cuja adoção pelo Brasil era defendida por lideranças da aviação 
militar do Campo dos Afonsos. 

Outro fato que favoreceu o governo central no uso da aviação 
militar como instrumento da sua pretendida interiorização, era a questão 
discutida na Europa sobre o alto custo da manutenção de um exército aéreo 
como defendia Douhet e simpatizantes de sua proposta. Colocar a aviação 
militar a serviço da consecução das ações pretendidas do governo rumo ao 
interior, seria uma forma dela justificar seus custos mediante a prestação 
desses serviços. A idéia partiu do General José Fernandes Leite de Castro, 
então ministro da guerra do governo Vargas, que apresentou a proposta de 
utilizar a aviação militar para transportar as malas postais com destino ao 
interior, mantendo assim um meio de comunicação e transporte rápido, mais 
seguro e controlado pelo governo sem custos adicionais, já que a estrutura 
para tanto o governo possuía. Nos Estados Unidos essa tentativa havia sido 
feita sem produzir resultados satisfatórios e, por isso, abandonada. Mas o 
titular da pasta do Ministério da Guerra acreditou que no Brasil ela seria 
viável e até propícia aos propósitos do governo central. Contava ele com o 
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espírito de aventura dos aviadores militares e sua conseqüente disposição a 
lançarem-se rumo ao interior e, ainda, com a liderança carismática exercida 
neles pelo Major Eduardo Gomes. 

Cabe aqui uma explicação sobre esse militar que findou por liderar 
as tripulações do Correio Aéreo e chegou a ocupar o cargo de Ministro da 
Aeronáutica várias vezes. Eduardo Gomes era um dos oficiais subalternos10

do Exército que vinha participando, junto a outros colegas de farda e de 
patente, de um movimento político dentro dos quartéis, expressando 
insatisfação com a conduta dos governantes de então e que, por isso, 
incomodava o alto comando do Exército, uma vez que a disciplina e a 
hierarquia são os pilares de sustentação da cadeia de comando. Esse grupo de 
jovens oficiais participou de revoltas em 1922, 1924 e da Revolução de 1930. 
Uma vez instalado o governo Vargas, o seu primeiro Ministro da Guerra, 
general Leite de Castro, embora simpático às reivindicações daqueles oficiais, 
esforçou-se por promover um processo de profissionalização do Exército, 
evitando que a oficialidade inferior viesse a se envolver, novamente, em 
questões políticas, comprometendo a eficácia da cadeia de comando. 

Para tanto, designou como comandante da Escola Militar do 
Realengo, formadora da oficialidade, o general José Pessoa, irmão do finado 
governador da Paraíba, João Pessoa. A missão desse general era redirecionar 
a formação militar praticada pela escola, de maneira que se especializasse em 
formar o militar-combatente e não mais o militar-político ou cidadão, como se 
dizia. Daí que se iniciou o culto ao Duque de Caxias, como exemplo a ser 
seguido pelos militares brasileiros: o soldado profissional, aristocrata, 
impecável na sua conduta, reservado e sempre obediente à cadeia de 
comando. O general Setembrino de Carvalho, que dera combate às revoltas da 
oficialidade jovem em 1922 e 1924, instituiu no âmbito do Exército a “Festa 
de Caxias”. Posteriormente, o Dia do Soldado, data magna do Exército, foi 
transformado em evento de reverência a Caxias. E para tentar separar mais a 
caserna dos envolvimentos políticos, o general Pedro Aurélio de Góis de 
Monteiro foi mais longe, ao declarar, em 1934, que “Caxias fora um militar 
que queria até ignorar os nomes dos partidos (políticos) que, por desgraça, 
entre nós existissem”. Os discursos nos quartéis evidenciavam a fusão do 
Exército com a nação e desprezava os políticos, enquanto aumentava seu 
poder dentro do Estado (Castro, p. 18, 2002). 

10 Na ordem hierárquica do Exército Brasileiro, oficiais subalternos são considerados os 2º e 1º tenentes; os 
capitães são considerados oficiais intermediários; os majores, tenentes-coronéis e coronéis são 
considerados oficiais superiores e, a seguir, no topo, os oficiais generais: general de brigada, general de 
divisão e, no ápice da carreira, o general de exército. Antes de 1964 o posto mais alto era o de marechal 
que, atualmente, só passa a existir em caso de guerra. 
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Aos capitães e tenentes (uma parcela deles já eram major e tenente-
coronel) que haviam sido formados anteriormente pela escola da Praia 
Vermelha, na perspectiva do soldado-cidadão, aquele que deveria se inserir no 
contexto social e político e cuja base de formação havia sido influenciada pelo 
Positivismo e que, ainda, haviam participado da Revolução de 1930, era 
preciso colocá-los em ação, fazê-los sentir partícipes do processo de mudança 
que se pretendia, de forma que, uma vez sentindo-se atuantes dentro da 
estrutura do corpo da Pátria, não lhes seriam mais necessários os arroubos de 
rebeliões que, doravante, não interessavam de forma alguma ao novo 
governo. Assim é que os jovens oficiais da Escola de Aviação Militar do 
Exército, sediada no Campo dos Afonsos, na capital federal, liderados pelo 
major Eduardo Gomes, passaram a se dedicar à implantação das linhas 
pioneiras do Correio Aéreo Militar, dirigindo toda a dinâmica à conquista do 
que se via como espaços vazios no interior do país. 

Esse movimento dos oficiais subalternos do Exército, que teve 
duração aparentemente efêmera – de 1922 a 1935, quando, então, se desliga 
do governo – posteriormente vem a ser conhecido pela designação de 
Tenentismo. Carone (p. 9, 1975) considera sua duração efêmera, porque o 
espaço de tempo que o movimento se manifestou ostensivamente limita-se ao 
período citado. Porém, pode-se perceber na principal obra publicada pelo 
Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, através de seu, então, presidente, 
o brigadeiro Deoclécio Lima de Siqueira, que suas repercussões avançaram 
bastante no tempo, visto que, principalmente na Aeronáutica, muitos dos 
oficiais generais que participaram dos governos militares de 1964 a 1985, 
foram integrantes daquele movimento.11

Eduardo Gomes, como nacionalista, acreditava na necessidade de se 
construir uma identidade nacional forte, defender as distantes fronteiras 
amazônicas com constante vigilância e assistência para garantir a posse das 
reservas estratégicas de recursos, desenvolver um parque industrial capaz de 
tornar o país independente em termos de tecnologia, essencial à produção de 
material bélico próprio, pois este é um fator decisivo no suprimento das tropas 
durante um conflito armado. Seus companheiros, a maioria formada na Escola 

11 INCAER – op. cit. P. 40. A introdução do 2º volume versa sobre o tenentismo e sua influência positivista e 
conclui: “...foi tenentismo o espírito social de Cândido Mariano Rondon, pacificando índios hostis e 
integrando o Território Nacional com o assentamento de linhas telegráficas em meio às selvas brasileiras; 
da mesma forma foi tenentismo o impulso patriótico de Plácido de Castro na questão com a Bolívia pela 
posse do Território do Acre. E tenentismo foi o despreendimento de Ribeiro de Barros, Newton Braga, Vasco 
Cinquini e João Negrão no vôo nacionalista do Jahu, como ainda foi tenentismo o antropofagismo literário e 
a revolução jovem da Semana de Arte Moderna de 1922... o Tenentismo deve ser visto como um idealismo, 
uma predisposição, de natureza nacionalista, que se estabeleceu em face de circunstâncias sucessivas que 
atuaram na formação do jovem das primeiras décadas do século XX, e que, embora contida por reformas de 
ensino e atenuação das condições básicas ditas dominantes, ainda prevaleceram por alguns anos, gerando 
os Movimentos que viriam a marcar o período dos anos 20 e 30.” 
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Militar da Praia Vermelha e baseados na Escola de Aviação Militar do 
Exército, no Campo dos Afonsos - berço da aviação militar brasileira - 
compartilhavam a idéia do líder e, assim, predispunham-se a concretizar a 
concepção do General Leite de Castro, que era criar um Correio Aéreo Militar 
cujo destino era voar para o interior do país. 
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CAPÍTULO – II 

LINHAS AÉREAS PIONEIRAS COM DESTINO AO INTERIOR 

2.1 Aviões de tela e madeira e aviadores aventureiros 

Tudo indica que o conhecimento que os aviadores do Campo dos 
Afonsos tinham sobre as condições de vôo no sertão, em especial sobre o 
tempo meteorológico essencial para o vôo, era somente o obtido pela 
Esquadrilha de Aviação da Força Pública de São Paulo em 1926, quando fora 
até o sul goiano em perseguição à Coluna Miguel Costa (Pereira, p. 400, 
1987). Na verdade havia sido a primeira incursão aérea de aviões no sertão de 
que se tem notícia. Naquela ocasião o aviador Orton Willian Hoover 
acidentou-se com um avião Sikorsky S-31 da Esquadrilha, no prado da 
Fazenda Modelo de Urutaí e, ao contrário do que se disse à época, o piloto e 
seu auxiliar saíram ilesos do acidente ocorrido às 20 horas do dia 10 de 
outubro de 1926, após serem socorridos por trabalhadores da rede ferroviária 
que estavam próximos ao local.12 Assim, aqueles primeiros aviadores do 
Correio Aéreo Militar dependiam de parcas informações sobre o que viriam a 
encontrar em seus vôos no interior, o que, de certa forma estimulava o espírito 
de aventura que lhes era peculiar. 

Cabe aqui comentar a interessante participação daquele aviador 
estrangeiro naquela campanha militar desenvolvida no interior brasileiro, porque 
informações conflitantes a respeito foram encontradas durante a elaboração deste 
trabalho. Segundo Araújo (p. 28, 2001) O Jornal, de Assis Chateaubriand 
publicara com dois meses de atraso um ataque aéreo que teria acontecido por 
parte dos aviões da Força Pública de São Paulo contra a Coluna Prestes, citando 
cinco aparelhos que estariam sob o comando do capitão americano Orton 
Hoover e a missão que lhes era destinada seriam operações de ataque. Ainda 
que, a aeronave pilotada pelo capitão Hoover apresentaria panes e cairia 
carregado de bombas, morrendo o citado oficial e este fato seria tratado como 
segredo de estado, mas a notícia vazara. Que o acidente teria ocorrido a 08 de 

12 Em correspondência de 10/10/83, dirigida ao ex- engenheiro de vôo da empresa aérea Panair do Brasil, 
Fidelis Franco Bueno, o comandante Carlos Dufriche, então pesquisador free lancer da aeronáutica 
brasileira, e hoje conselheiro do Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica, relata o acidente acontecido 
com o piloto Orton Willian Hoover, em Urutaí, Goiás (cópia da carta com a foto do avião em anexo a este 
trabalho). 
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outubro de 1926, chegando ao conhecimento de parlamentares oposicionistas no 
dia 28 de outubro e que, diante disso, Baptista de Luzardo faria um indignado 
discurso sobre a participação de um estrangeiro no conflito, com repercussões na 
conduta do governo sobre o uso da arma aérea da Força Pública paulista naquela 
perseguição. O discurso de Luzardo consta dos Anais da Câmara. 

Contudo, Pereira (p. 403, 1987) cita que, por ocasião da criação da 
Escola de Aviação Naval, pelo Decreto nº 12.167, de 23/08/1916, foram 
adquiridos nos Estados Unidos da América três hidroaviões da fábrica Curtiss 
Airplane Company, modelo F, equipados com motores OK-2 de 90 HP. 
Acompanhou os aviões para o Brasil o mecânico e piloto-aviador civil norte-
americano Orton Willian Hoover, que passou a acumular as funções de 
mecânico daqueles aparelhos e de instrutor de vôo. 

Diz Pereira ainda, que este pioneiro da aviação brasileira, terminado 
o contrato, retornou aos EUA e, depois, regressando ao Brasil, radicou-se em 
São Paulo, onde passou o resto de sua vida dedicado à aviação civil como 
instrutor de pilotagem, piloto de aviação geral e construtor de pequenos 
aviões. Na mesma obra também consta que, por ocasião da formação da 
Esquadrilha de Aviação da Força Pública de São Paulo, em 27 de abril de 
1920, em solenidade a que compareceu o Presidente do Estado, o Dr 
Washington Luiz, formava como um dos componentes da banca examinadora 
da escola o aviador Orton Willian Hoover. Ao concluir seu trabalho de 
estruturador daquela esquadrilha que seria a 5ª arma da Força Pública 
paulista, desligou-se dela para dedicar-se mais à sua própria escola no bairro 
de Indianópolis. Mas, logo a seguir foi convidado, novamente, para auxiliar 
na montagem da infra-estrutura de apoio da Esquadrilha: hangares, 
almoxarifado e oficinas e nelas foi construído o avião biplano “São Paulo”. 

O ano de 1926 assinala a Campanha de Goiás em oposição à Coluna 
Revolucionária de Miguel Costa. Aos aviões da Esquadrilha é determinada a 
missão de manter a ligação das tropas com a capital paulista (Pereira, p.399, 
1987) e não de dar combate à Coluna, como noticiou O Jornal.

Na correspondência mantida entre Fidelis Franco Bueno e Carlos 
Dufriche, este comenta a respeito de uma fotografia de uma aeronave pousada 
em meio ao cerrado, informando tratar-se de um “Sikorsky” S-31, da Força 
Pública de São Paulo, nº 402, de nome “Raposo”, em homenagem a Raposo 
Tavares, o Bandeirante. O acidente da foto ocorreu por volta das 20 horas do 
dia 10 de outubro de 1926, no prado da Fazenda Modelo, a 3 km de Urutahy, 
então distrito localizado a uns 28 km ao norte de Ipameri. Saíram ilesos o 
piloto, que era o major Orton Willian Hoover e seu auxiliar. O avião, posto 
sobre um vagão da estrada de ferro para ser devolvido à São Paulo, na viagem 
pegou fogo e foi destruído (Figura 1) . 
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Fonte: arquivo do autor 

Figura: 1 

Cópia da carta do pesquisador Carlos Dufriche ao engenheiro de vôo Fidelis Franco 
Bueno, com a foto do avião da Força Pública de São Paulo, que fez pouso forçado em 
Urutaí-GO, em 1926. Na correspondência, datada de 1983, Dufriche explica o que 
aconteceu na ocasião daquele pouso no cerrado. 
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É preciso entender que, naquela época, o uso das patentes militares 
era diferente dos dias de hoje, possibilitando confusão quanto à compreensão 
dos acontecimentos que envolveram as designações de “capitão” e “major” 
em fontes distintas ao dito aviador norte-americano. Em português o termo 
“comandante” é utilizado no Código Brasileiro de Aeronáutica para designar 
o piloto em comando de uma aeronave, porém, nos EUA a mesma função é 
designada no “brevet” (licença de vôo) pelo termo “captain”, cuja tradução 
ipsi litteris para o português é “capitão”. Quanto à patente de major outorgada 
a Hoover pela Força Pública paulista, era a forma jurídica para comissionar 
alguém não pertencente aos quadros da instituição, porquanto uma 
organização militar não poderia ter no seu efetivo funcionários civis, 
principalmente em missões militares específicas, como a de ligação. Como as 
matérias jornalísticas não entram em tais detalhes uma compreensão mais 
completa dos acontecimentos fica comprometida e, por vezes, pode gerar 
conclusões distorcidas por parte dos leitores. 

Complementando, o nº 3, da revista ASAS, de outubro/novembro 
de 2001, publicada em São Paulo por editora própria, traz uma foto de um 
grupo de pessoas que participavam de um evento aeronáutico no aeroclube de 
Ribeirão Preto-SP, no dia 23 de junho de 1939. Consta da legenda da foto 
quem eram aquelas pessoas: o menino aviador de 13 anos de idade Hélio 
Marincek, o prefeito da cidade, o jornalista Assis Chateaubriand e, ao lado do 
garoto-fenômeno da aviação, o piloto Orton Willian Hoover ostentando os 
óculos de pilotagem sobre o capuz de couro, equipamento característico dos 
aviadores da época dos aviões de cabine aberta, bastante utilizados pelos 
aeroclubes brasileiros até meados da década de 40. Em suma, o aviador de 
origem norte-americana estava vivo e somente faleceu em 1958, em São 
Paulo (Figura 2 e 3).



35

Fonte: Revista ASAS 

Figura: 2 

O piloto civil Orton Willian Hoover em uma festa aviatória no Aeroclube de Ribeirão 
Preto-SP, em 1939. Ele só veio a falecer em 1959, em São Paulo, de morte natural, 
contrariando o que disse o deputado Baptista de Luzardo em discurso proferido na Câmara 
Federal em que afirmou ter o dito piloto falecido no acidente de 1926, no sul de Goiás. 



36

Fonte: Piochi e Andrade.  

Figura: 3 

Orton Willian Hoover nasceu nos Estados Unidos, em 1981 faleceu no dia 16 de julho de 
1958, em São Paulo, onde havia fundado uma escola de pilotagem civil e, também, 
contribuído sobremaneira para a organização da Esquadrilha da Força Pública de São 
Paulo. Um seu projeto aeronáutico, o avião EAY-201 “Ypiranga” daria origem às duas 
versões – CAP-4 e P-56 – do conhecido avião de treinamento básico “Paulistinha”, cujos 
exemplares foram distribuídos por Assis Chateaubrinad aos aeroclubes brasileiros, durante 
a Campanha Nacional de Aviação “Dêem Asas ao Brasil”. 
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Diante do exposto, pode-se perceber que a falta de conhecimento 
sobre os fatos da aviação no Brasil vem de longa data, dificultando a 
compreensão a respeito da participação desse meio de transporte no contexto 
político e econômico do país. É por isso, também, que não se tem 
conhecimento de todas as fontes a que teriam recorrido os pilotos do Campo 
dos Afonsos para aprenderem sobre as condições de vôo existentes no sertão, 
das quais em muito dependeria o êxito das primeiras tentativas. A memória 
seletiva e inexistência de instituições voltadas à pesquisa histórica da aviação 
foram fatores contribuintes para uma visão difusa desse importante agente do 
governo, em especial no que diz respeito a Goiás. 

Entretanto, as fontes consultadas concordam que a primeira 
experiência de um vôo realizado com o intuito de fazer o correio aconteceu 
em 1931 e transportou apenas uma carta da capital política do país, Rio de 
Janeiro, à sua capital econômica, São Paulo e, embora tenha sido um vôo cujo 
final fugiu do planejado porque o avião acabou por aterrizar em local não 
previsto, ou seja, na pista de corrida de um hipódromo da capital paulista, 
marcou o início de uma bem sucedida empreitada governamental. 

Em setembro do mesmo ano, daquela cidade a linha seria estendida 
rumo ao interior com destino à capital de Goiás, após uma viajem de 
planejamento e preparação de campos de pouso realizada por terra, em que o 
aviador do CAM, o tenente Casemiro Montenegro examinou atentamente as 
condições de vôo para complementar as informações de que antes dispunham 
(Wanderley, p. 139, 1975). Esse primeiro vôo rumo ao interior teve início no 
Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro de 1931 e, não conseguindo transpor 
com sucesso a Serra do Mar, fez um pouso forçado no interior do estado 
fluminense, acidentando-se um dos aviadores. 

A mala postal retornou à capital federal pela ferrovia e, no dia 
seguinte uma nova tentativa foi realizada com sucesso, com escalas técnicas 
(abastecimento e pernoite) em São Paulo – onde houve troca de avião – 
Ribeirão Preto e Ipameri, seu primeiro pouso em território goiano e, então 
recebendo apoio logístico por parte do comando do 6º Batalhão de Caçadores 
do Exército e da Rede telegráfica da Estrada de Ferro. O comandante do 
Batalhão forneceu aos pilotos um croquis localizando as cidades de Anápolis, 
Inhumas e Goiás, que não eram servidas por estrada de ferro e não constavam 
no Guia Levy, um pequeno livro de informações variadas usado na falta de 
mapas (Souza, p. 193, 1986). A seguir decolou rumo à cidade de Goiás, 
capital do estado. Conta um de seus pilotos, o tenente Joelmir Campos de 
Araripe Macedo, que a pista construída era demasiadamente curta e, para 
piorar, foi mandado construir por Pedro Ludovico, o governador do Estado, 
um palanque em que se postavam as autoridades locais justamente na 
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cabeceira final da pista. Segundo o aviador relatou, matematicamente o pouso 
deveria terminar dentro do palanque, mas não sabe se por milagre, já que o 
bispo local estava naquela tribuna, o avião parou exatamente antes de invadi-
lo e seu motor teve de ser desligado rapidamente, uma vez que uma multidão 
eufórica cercou o avião. Essa rota pioneira para o sertão tinha 1.740 
quilômetros de extensão, com origem no Rio de Janeiro e destino final na 
cidade de Goiás (Pereira, p.241, 1987).

Era o símbolo maior da tecnologia industrial conquistando o 
coração do interiorano, prometendo tempos modernos. Por isso, desde cedo, 
as oligarquias locais perceberam que o mais conveniente era procurar manter 
o controle daquele instrumento enquanto em terras sob seus domínios, por 
meio de um permanente apoio logístico às tripulações, passageiros e 
informações que através dele chegassem. Por todo o diário de viagem de 
Lysias, militar responsável por implantar campos de pouso na segunda rota de 
Goiás, é perceptível que seus contatos para a delimitação dos terrenos 
destinados a esses campos de pouso interior adentro, na grande maioria das 
vezes eram feitos com os donos do poder local, fossem prefeitos, fazendeiros 
ou políticos, como já no caso da primeira cidade visitada por sua comitiva, 
Cristalina:

“Ao redor, vêem-se cristais de todos os tamanhos, cores e 
qualidades, reluzindo à flor da terra. No meio dessa pedraria faiscante, 
espalhados aqui e acolá, míseros ranchos dos faiscadores, que estabelecem um 
contraste gritante entre tanta riqueza e tanta miséria! É como um ‘feerie’ de 
revista teatral, um deslumbramento para os olhos! O terreno, em relevos 
curtos e acentuados, esplende majestosamente, símbolo que é desse Brasil 
Central magnífico; rico, dadivoso, lindo! Aí fomos apresentados ao magnata 
da terra, um alemão Gustavo Leiser, há 30 anos domiciliado no Brasil, 
possuindo já alguns milhares de contos de réis... nos recebeu na única casa de 
tijolos que ali existe, e onde mora, casa que se estadeia orgulhosa entre a 
rancharia pobre dos mineiros, faiscadores e adventícios” (Rodrigues, p. 23, 
1987). 

O texto exemplifica bem tanto o contexto sócio-econômico 
existente no sertão, como também os meios utilizados pelos oligarcas locais 
para manter o controle do poder, ao serem os primeiros a contactar qualquer 
forasteiro procedente do Sudeste do país, em especial os da capital federal. No 
caso de Cristalina ele se torna curioso porque, conforme Lysias, o “magnata” 
era um estrangeiro, por sinal muito bem adaptado à cultura vigente. 

Assim, os encarregados como guarda campo, as primeiras pessoas a 
entrarem em contato com o avião que chegava, eram funcionários de 
confiança do poder público, que comunicavam imediatamente à sede do 
governo local a chegada dos aviões e à ela encaminhavam os aviadores, as 
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malas postais e passageiros principalmente se fossem autoridades federais. 
Desta feita triava-se o que e como poderia ser do conhecimento público e, 
evidentemente, preservando as condições de manutenção da estrutura social 
de forma bem conveniente. 

A única escala que o Correio Aéreo Militar podia dispensar o 
apoio do poder público local era na cidade de Ipameri, pois o batalhão do 
Exército sediado ali se ocupava de prover as necessidades logísticas daquela 
linha pioneira e as informações que chegavam à população via aérea não 
sofriam, pois, censura do poder local e, então, eram aquelas que o governo 
federal pretendia que fossem do conhecimento do interiorano, o que 
contribuiu para que o governo obtivesse ali melhores resultados quanto ao 
desenvolvimento de uma cultura acreditada por ele como progressista e que 
pretendia para todo o interior do país. Os aviões chegavam com rolos de 
filmes de 16 mm produzidos nos Estados Unidos que eram projetados pela 
casa de espetáculos Éden Ipamerino, mostrando à população um mundo 
moderno, industrializado e cujas relações sociais e de trabalho pautavam-se 
por conceitos diferentes dos conhecidos por aquelas distantes plagas do 
Brasil.13

Os oficiais aviadores do Exército, muitos pertencentes ao 
movimento político dos tenentes como seu próprio líder, Eduardo Gomes e 
mesmo Lysias Augusto Rodrigues, transitavam suas idéias que prendiam a 
atenção da intelectualidade e de profissionais autônomos do local, instigando 
a criação de uma corrente política nova que se contrapunha ao arcaísmo dos 
latifundiários que dominavam a região. 

Outras correntes políticas começavam também a chegar ao sul 
goiano colocando em risco o status quo das oligarquias e, não por acaso, em 
Ipameri. Como, por exemplo, a Aliança Liberal que teve sua primeira base em 
Goiás, inicialmente através do Engº Waldemar Leone Ceva, carioca que havia 
chegado com a construção da estrada de ferro e, sendo o primeiro rádio-
amador do estado, prestava serviços de comunicações às tripulações do CAM. 
Tanto representantes da oficialidade rebelde do Exército como dos liberais 
participavam da base de sustentação do governo federal instalado a partir de 
1930 que, embora divergissem em vários aspectos, no interior 
compartilhavam ações desse governo, procurando ganhar espaço cada vez 
maior. A célula da Aliança Liberal de Ipameri acabou por se consolidar 
através do professor, jornalista, escritor e farmacêutico Joaquim Rosa, 
reconhecido intelectual da população ipamerina (Rosa, p. 91, 1974). 

13 Entrevista em 1970 com o Engº Waldemar Leone Ceva, ex-proprietário daquela casa de espetáculos, que 
explicou como via a importância do cinema para a evolução da cultura do povo do interior, 
proporcionando-lhe uma visão do mundo moderno, diferente do atraso em que viviam as cidades do interior. 
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Em Goiás Pedro Ludovico liderava a oposição ao caiadismo, 
tradicional oligarquia dominante no Estado, procurando por todos os meios 
suplantar a influência até então exercida por aquela família. A modernização 
se lhe apresentava como solução viável à tal intenção e, por isso, apoiou a 
linha do Correio Aéreo Militar para a capital goiana, como viria apoiar depois 
a proposta da implantação da linha do rio Tocantins. 

Mas, as intenções do ministro general José Fernandes Leite de 
Castro e a predisposição de Eduardo Gomes e de seus companheiros do 
Campo dos Afonsos não findavam em Goiás, porquanto pretendiam fazer 
chegar o avião aos mais distantes limites da Amazônia Brasileira para manter 
vigilância, garantindo, assim, a segurança no vasto território, reserva futura da 
expansão capitalista. Goiás, para o transporte aéreo cumpria o primeiro 
objetivo, como uma espécie de balão de ensaio, possibilitando chegar as ações 
de controle do governo central e fazendo a propaganda viva da tecnologia 
produzida pela indústria. Daí em diante era preciso continuar a rota pioneira 
pelo resto do estado até chegar à Amazônia. 

Quando o então capitão do exército Cândido Mariano da Silva 
Rondon, engenheiro militar mato-grossense, na condição de ajudante da 
Comissão Construtora de Linhas Telegráficas, cujo objetivo era ligar as 
grandes cidades do litoral ao interior do país através da telegrafia por fio, 
realizou essa grande incursão pelo sertão brasileiro, levou informações 
detalhadas sobre as potencialidades e, também, as dificuldades das regiões 
interioranas pelas quais passou. Mais tarde, como coronel, efetuou 
levantamentos topográficos em Goiás, Mato Grosso e parte da Amazônia, 
completando o vasto acervo sobre o Brasil interior, despertando, assim, o 
interesse da cúpula militar sobre o Centro Oeste e a Amazônia. Desde esse 
momento o objetivo do Ministério da Guerra passou a ser garantir a soberania 
daqueles promissores rincões e, para tanto, deveria proceder a ocupação das 
fronteiras e o avião, como instrumento propício a esse intento, passaria a ter 
um papel preponderante (Vieira de Sousa, p.8, 1999). 

Para o Ministério da Guerra, inicialmente os aviões transportariam 
apenas correspondência e pequenas encomendas e, adicionalmente, 
possibilitariam o treinamento das tripulações em vôos de longo curso. O Alto 
Comando pressupunha que os prefeitos do interior, diante da perspectiva de 
seus municípios poderem ser servidos pelo transporte aéreo, disputariam a 
presença dos aviões, construindo seus campos de pouso e dando-lhes o 
necessário apoio logístico para operarem as rotas do interior. A certeza de que 
o transporte aéreo seria capaz de vencer obstáculos naturais aos outros meios, 
como a Serra do Mar e a Mata Atlântica, criou no general Leite de Castro e 
nos aviadores do Campo dos Afonsos a expectativa de sobrepujar tais 
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obstáculos, adentrarem o interior do país, chegar à Amazônia e, desta feita, 
assegurarem um meio de comunicação mais rápido e eficiente do que os 
poucos e deficientes existentes à época, de forma que ficasse garantida a 
presença perene do governo central nas longínquas plagas do país. 

Assim, os brasileiros do interior iriam conhecer o avião antes da 
bicicleta, do carro, do ônibus e do trem. Estes meios de transporte originários 
da indústria moderna não tinham aplicação naquela região. Os largos cursos 
d’água e as áreas alagadas da Amazônia, até no período de menores chuvas, 
impediam ligações terrestres e a navegação fluvial além de extremamente 
morosa era insegura, pois o casco da maioria dos barcos era feito de madeira, 
por isso frágeis para enfrentar pedras, toras submersas e bancos de areia, 
comuns nos rios da região. Para o governo era importante estender uma rede 
de transportes pelo interior, para se fazer presente através de seus agentes, e 
se essa rede fosse a expressão do que havia de mais moderno na indústria, 
melhor ainda, pois o impacto na população do interior seria maior. 
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2.2 A expedição do aviador Lysias Rodrigues no Tocantins 

Ainda no mesmo ano de 1931, o capitão aviador do Exército Lysias 
Augusto Rodrigues realizou sua pioneira viagem de preparação de uma linha 
aérea do CAM que unisse o Sudeste ao Norte do país, saindo do Rio de 
Janeiro com destino à Belém do Pará. O percurso que durou 51 dias, 
utilizando os mais variados meios de transporte: trem, carro, cavalo, barco e 
mesmo a pé, e até dormindo ao relento, providenciando a abertura de campos 
de pouso junto às prefeituras do interior do estado e nem sempre a acolhida 
era a esperada, exigindo do oficial esforços para convencer o prefeito a 
demarcar uma área, apresentar o projeto de lei à Câmara Municipal e fazer 
construir o campo de pouso. Ficou patente que havia uma distância 
considerável entre as expectativas do pessoal do Campo dos Afonsos e a 
realidade social do interior brasileiro. 

O interesse da empresa de transporte aéreo norte-americana Pan
American Arways, em diminuir a extensão da rota EUA, Rio de Janeiro e 
Buenos Aires, fez com que conseguisse junto ao governo brasileiro a 
autorização para atravessar Goiás em busca de uma rota aérea mais curta, 
junto com o capitão Lysias, do Correio Aéreo Militar. Os funcionários da 
empresa, Felix Blotner e Arnold Lorenz foram os companheiros do oficial do 
Exército durante a longa e difícil expedição (Rodrigues, p. 17, 1987). 

A comitiva seguiu de trem do Rio e parou um dia em São Paulo 
para aquisição de materiais básicos para a expedição e, logo após, seguindo 
para Campinas, onde embarcaram em outro trem para Araguari, no Triângulo 
Mineiro e, de lá, em outro, para Ipameri. A etapa inicial da empreitada de 
abertura de campos de pouso, porém, iniciou-se em Cristalina, para onde 
seguiram de carro, cujo trecho de aproximadamente 300 quilômetros foi 
coberto em questão de 9 horas, nos quais foram necessárias oito trocas de 
pneus devido às pedras pontiagudas do leito da estrada. 

O capitão contou em seu diário de viagem que essas estradas do 
interior eram de propriedade particular e cobravam-se pedágios em diversos 
trechos, embora as suas condições de manutenção fossem péssimas. Foi em 
Cristalina que conheceu o alemão Gustavo, mandatário local que, consciente 
do avanço da tecnologia no mundo industrializado, recebeu bem a comitiva 
sem, contudo, deixar claro que ele seria o responsável por todo e qualquer 
apoio de que o Correio Aéreo ou a Pan American precisassem por ali. O 
fascínio pela tecnologia estimulava a possibilidade de controlá-la em 
benefício próprio. A parada seguinte da expedição foi a cidade de Planaltina, 
após 16 horas de muitos solavancos. Um trecho com não mais que 150 
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quilômetros. Naquela localidade os aviadores perceberam que as dimensões 
de uma lagoa existente a 12 quilômetros a noroeste da cidade permitiria o 
pouso de hidroaviões, especialidade da empresa aérea norte-americana. 

De volta às estradas do sertão, rumando para Formosa e vencendo 
os 42 quilômetros com novos pedágios, o capitão descreve a situação caótica 
dessas vias terrestres, impossíveis de garantir um tráfego permanente: 

“A região entre Planaltina e Formosa se apresentava a mesma, de 
planos enormes, podendo as estradas carroçáveis estenderem-se por quilômetros 
em linha reta. Pena serem tão mal conservadas. Com tempo chuvoso devem ser 
terríveis. Entre Planaltina e Formosa deparamo-nos novamente com a cobrança 
do pedágio... era o próprio prefeito de Formosa o dono da estrada, e cobrava 
27$000 por passagem de auto” (Rodrigues, p.26, 1987).

Formosa despertou atenção da comitiva por ser uma cidade de certo 
porte e já possuir uma usina hidroelétrica, sinal que interpretavam como 
seguras condições de progresso e, portanto, um possível entreposto do Correio 
Aéreo. Junto à area delimitada para o campo de pouso, um outro fator que 
contribuiu para reforçar tal idéia foi a existência de um posto meteorológico do 
Ministério da Agricultura, onde se informaram sobre as boas condições 
climáticas para operações aéreas: ventos de leste e encanados pelo vale da 
cidade, que desvia depois a direção, fornecendo uma direção errônea ao piloto. 
A temperatura do dia é amena até o meio dia e as chuvas predominantes vão de 
outubro a abril. Existe ainda uma oficina mecânica, interessante ao apoio ao 
Correio Aéreo, e um médico, profissional raro nas paragens. 

O funcionário da empresa aérea acertou com um sírio, agente da 
Texas e da Standard Oil a remessa de 1.200 litros de gasolina para uma 
primeira viagem de avião em missão de exploração da rota, a se realizar 
algum tempo depois. 

Após Formosa o destino seguinte foi Olhos d’Água, hoje conhecida 
por São João da Aliança. Ali foram recebidos por um turco, agente de uma 
empresa de combustíveis que, embora afirmasse não crer na rota aérea, já 
mandara encomendar gasolina para atender os aviões que chegassem.

Nessa localidade estava o último posto de telégrafo, daí por diante 
era impossível obter qualquer informação sobre condições de tempo ou de 
operacionalidade dos campos de pouso ou mesmo contactar o Rio de Janeiro. 
Os vôos não teriam nenhuma cobertura de comunicações, pois, à época os 
aviões não possuíam rádio à bordo. Também terminara a estrada e as viagens 
para o norte eram seguindo trilhas, no lombo de cavalo ou à pé e levando dias 
de uma cidade à outra. O capitão notou que foi a última cidade em que 
encontrou uma escola pública com grande número de alunos matriculados... 
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mais de sessenta! O campo de pouso a ser construído na cidade teria 1.000 X 
400 metros à leste da cidade. 

A seguir, foram para Cavalcante no lombo de montarias e com uma 
pequena tropa de burros transportando bagagem e gêneros alimentícios. Nesse 
trecho observaram que os mapas da região utilizados possuíam grandes erros 
com relação às distâncias e sobre diversos acidentes geográficos, o que 
deveria ser corrigido para possibilitar uma navegação aérea confiável, pois era 
feita visualmente, observando aqueles acidentes e as distâncias entre eles 
existentes. O capitão Lysias relata uma interessante passagem que bem 
exemplifica as condições que encontraram no sertão goiano: 

“... não há morador dez léguas em torno, desde que saímos de 
Veadeiros não vimos alma viva... para atingirmos Cavalcante, que fica em um 
enorme buracão, tínhamos de descer da Chapada dos Veadeiros. Essa descida 
é simplesmente terrível. Basta dizer que tivemos que faze-la à pé, puxando os 
animais e com máximo cuidado de não falsear o pé. Rampas abruptas, 
pedregal solto, margeando pontos perigosos, foi isso que encontramos durante 
uma hora de descida” (Rodrigues, p. 48, 1987). 

Seriam esses vazios que o governo federal pensava em ocupá-los? 
Teria idéia dessas condições do sertão, muito diferentes daquelas encontradas 
no litoral, no sudeste de Minas Gerais e interior paulista? Uma coisa é ler as 
descrições contidas nos registros e delas tirar conclusões. Outra é estar o local 
e interagir com o ambiente, sentindo as conseqüências da sua ação. Quantos 
estudiosos dissertaram sobre o interior brasileiro sem conseguir transmitir a 
intensidade das sensações proporcionadas pelo ambiente e que, no entanto, 
influenciaram na construção da cultura de cada região? 

Na chegada à Cavalcante um susto! Um intenso tiroteio acontecia, o 
que os aconselhava a manterem distância. Somente após esclarecido o motivo 
dos disparos de armas de fogo é que veio o sossego: Era hábito local anunciar 
a chegada de forasteiros com tiros para o ar como sinal de regozijo por terem 
chegado são e salvo. O guia, Néri, também disparou suas armas para o ar e 
todos da comitiva acabaram por imitá-lo. 

Cidade sumida em meio às plagas do sertão goiano, ainda ostentava 
a antiga Casa do Cunho, onde se fundiu, durante a época colonial, o ouro 
extraído das minas dos Guaiazes, mesmo depois de Cavalcante haver deixado 
de ser a capital da província. Nas minas, contaram, morreram muitos escravos, 
quando a água invadia os túneis inundando tudo. Logo após o “apeio” dos que 
integravam a comitiva, juntou gente em volta querendo saber das “novidades 
atrasadas” do mundo civilizado, segundo disse Lysias. Essa ânsia por tais 
notícias do outro Brasil era uma demonstração da expectativa do povo do 
interior sobre as possibilidades de poder “mudar de vida”, como diziam. 
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Diminuir as dificuldades por que padeciam diante do desafio de prover a 
subsistência sem os recursos da tecnologia. Uma espingarda nova, ou um novo 
facão ou mesmo enxada, eram cobiças de qualquer homem do sertão. Uma 
peça de tecido de linho ou de seda, resistentes e ornados utensílios de copa e 
cozinha, constituía-se no sonho de consumo de qualquer dona de casa. O tear e 
a roca produziam o necessário para vestir, mas além de muito trabalhoso o 
pano não saía bonito como os que vinham das manufaturas de São Paulo. 

A Colônia Síria local era grande e seus integrantes eram os ricos do 
lugar. Principais proprietários das casas comerciais, dos arrendamentos e das 
edificações maiores, controlavam a vida econômica da cidade. E, com eles, 
escolheram o local para a construção do campo de pouso: um pequeno plano a 
sudoeste da cidade, com uma parte semeada de pedras semicobertas, tornando 
difícil a entrada para os aviões, mais ainda em face da colina de pedra que fica 
do lado favorável ao vento dominante. Mas, segundo Lysias, muitas pessoas do 
local prestaram bastante atenção à conversa feita sobre a aviação, suas grandes 
vantagens e as conseqüências benéficas advindas à Cavalcante. Dali para a 
próxima localidade, Palma, teriam de varar mais 250 quilômetros em lombo de 
montaria. E foi na hora de preparar a nova comitiva que o capitão percebeu 
como os donos do poder local faziam para tentar controlar a economia do lugar: 

“À tarde chegou de Veadeiros o Joaquim Bandeira que deveria 
chefiar a comitiva... porém um animal fugiu e outro desapareceu e aqui não 
conseguiu arranjar outros para substituí-los... então declarou-nos não ser 
possível cumprir o trato... recorremos ao rico sírio Antônio, que providenciou 
tudo e tudo facilitou. Nosso chefe de comitiva será o Waldemar, amigo do 
Néri... Parece-me que ele e o Néri tudo fizeram para o Bandeira não arranjar 
os animais e o Waldemar pegar o trabalho” (Rodrigues, p.56, 1987).

Ou seja, os negócios eram realizados de acordo com a vontade de 
quem detinha o poder e outros não tinham como aproveitar uma oportunidade, 
caso não tivessem o aval e, evidentemente, a participação dos donos do poder. 
As relações restringiam-se, assim, a canais bem definidos e refortalecidos a 
cada negociação. É importante ressaltar que o Néri, chefe da comitiva até ali, 
era, além de dono de terras, também o responsável pelos Correios, assim, o 
controlador das comunicações. 

Logo no início da marcha o militar percebeu mais erros grosseiros 
nos mapas editados pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e pelos do 
cartógrafo daquelas bandas frei Founier, verificando a necessidade de efetuar 
as devidas correções, para que a navegação aérea pudesse ser confiável. Antes 
de retomar a marcha o capitão Lysias fez anotações em seu diário, tecendo 
considerações sobre situações conflitantes por ele encontradas: um pastor 
protestante norte-americano, conhecido por ali como Mister Franklin, que 
percorre o sertão constantemente levando um médico, remédios e alimentos, 
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que distribui entre os mais carentes e por vezes arrumando até dinheiro. 
Mister Franklin é também um dos grandes proprietários de terras em Goiás. O 
contraste é que, junto a esses proprietários de vastas terras, que raramente as 
conhecem integralmente, existe uma massa da população pobre e miserável, 
curtindo fome, devorada pelas doenças. E finaliza suas anotações do dia: 
“Quando liquidaremos o latifúndio no Brasil?!...” 

O trecho de viagem por terra havia terminado, dali para frente 
foram em embarcações, descendo o rio Tocantins e, depois, do Araguaia até a 
foz do Amazonas. A partir de Ipameri a comitiva passou por 19 cidades: 
Ipameri, Cristalina, Planaltina, Formosa, Olhos d’Água, Cavalcante, Buriti do 
Rancho, Palma, Porto Feliciano, Peixe, Porto Nacional, Piabanha e Pedro 
Afonso, no estado de Goiás; Carolina, Boa Vista e Imperatriz, no estado do 
Maranhão; Marabá, Cametá e Belém, no estado do Pará (Mapa 1). Em 11 
dessas localidades foi atendido pelos prefeitos que também eram donos de 
terras, proprietários de minas, concessionários de estradas, grandes 
comerciantes ou donos das embarcações que faziam o trajeto do rio Tocantins.  

Outras 25 personalidades que prestaram apoio nessas cidades da 
mesma forma eram grandes proprietários locais. Algumas delas despertaram a 
atenção dos integrantes da comitiva: O alemão Gustavo Leyser, dono de minas 
de cristal em Cristalina que, apesar de estrangeiro adaptara-se 
convenientemente no sertão goiano e ali fazia fortuna; O guia que acompanhou 
a comitiva até certo ponto, o Néri que, além de dono de terras, também se 
encarregava dos correios e controlava aqueles que se aproximavam dos 
forasteiros; O “coronel” Custódio, dono de vastas terras e meteorologista do 
Ministério da Agricultura; O frei Reginaldo Founier que somava às atribuições 
religiosas a de cartógrafo, reclamando que na edição de seu trabalho alteraram 
a escala, mudando, assim, acidentes geográficos o que pode ter ocasionado as 
distorções que encontramos nos seus mapas; O pastor protestante mister 
Franklin, cujas obrigações pastorais não impediam de ser proprietário de 
fazendas; O Nóbrega que, mesmo sem receber um tostão há muito do 
Ministério da Agricultura, mantinha funcionando em perfeito estado a estação 
de meteorologia de Boa Vista (MA); O “coronel” Ascêndio, líder político de 
Marabá (PA), ex-aluno da Escola Militar, agrônomo formado pela Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro (era raro encontrar alguém com curso superior no 
sertão, a não ser médico), que mantinha como seu secretário um ex-oficial da 
Marinha que fora revoltoso com Custódio de Mello; e a impressionante atuação 
dos sírios no comércio de diversas dessas cidades, eram também donos de 
terras, mas só se envolviam na política de forma indireta, apoiando candidatos 
que, uma vez eleitos, passavam a prestar-lhes favores. 
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Fonte: Rodrigues, LA. 

Mapa: 1 

Rota do rio Tocantins, aberta em 1931 pelo capitão aviador do Exército Lysias Augusto 
Rodrigues, juntamente com dois funcionários da empresa norte americana de aviação Pan 
American Airways. A viabilização dessa rota só viria a acontecer anos mais tarde. 
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Mas, em seu diário de viagem o capitão Lysias relata certos 
acontecimentos que evidenciam os aspectos de injustiça social acometidos no 
sertão, expõe a sua visão nacionalista sobre o Brasil do interior e detalhes 
sobre as estratégias do governo para promover a integração nacional. O fato 
de ser um oficial do Exército, condição de autêntico representante do governo 
federal e de suas intenções com relação ao sertão, garantia-lhe certo prestígio 
e temor junto aos oligarcas do interior. Contudo, mesmo disfarçada era 
perceptível uma certa desconfiança quanto a essas intenções por parte deles, 
pois o capitão assim expressa em alguns trechos do seu diário. 

Por exemplo, quando um dos auxiliares contratado pelo guia da 
comitiva, o Fortunato, demorou-se em Cavalcante para concluir alguns 
arranjos e, para alcançar a comitiva andou léguas só com a roupa do corpo e 
sem ter nada para se alimentar, porque o guia não lhe deixara vintém sequer. 
Fato que provocou a recusa de Lysias e Blotner em continuar a viagem com 
aquele guia, caso não tomasse medidas imediatas para corrigir aquela situação 
de injustiça para com os seus auxiliares. Em outro momento ele descreve a 
Fazenda Barreiras, próxima à Palma, semelhante a tantas pequenas povoações 
por que passou durante a viagem, expressando quase espanto pelo que estava 
conhecendo: 

“...havia um fedor horrível dos chiqueiros e currais, 
principalmente de uma caveira de boi que espetada num poste apodrecia 
sossegadamente. Não sabemos como se pode viver em tal ambiente... os bichos 
todos, aqui, andam esfaimados e sedentos; as vacas tentaram comer os 
arreios; os porcos comem tudo o que encontram; os cachorros esqueléticos 
nos rodeiam com olhos famintos para tudo o que comemos. As próprias 
galinhas andam por cima de tudo catando o que comer. O Blotner, com muito 
espírito chamou este lugar: ‘o pouso da fome’!... É aqui que se pode ver ao 
vivo a descrição feliz e precisa de Euclides da Cunha, o pintor dos nossos 
sertões agrestes de caatingas, e sentimos vívidas palpáveis as coisas reais por 
ele descritas. Para descrever isto, bastaria transcrever páginas interias dos 
‘Sertões’, mudando a caatinga por este carrascal de pau-terra e sororó, que 
tanto se lhe assemelha... os galhos ressequidos, estorcidos, em esgares loucos 
para o alto, parecem braços alçados ao céu num clamor mudo de clemência ao 
sol, para abrandar sua fúria louca, que tudo mata e tudo destrói” (Rodrigues, 
p. 76, 1987). 

Convém observar que a visão de Lysias sobre o sertão era a de um 
aventureiro, o novo bandeirante, assim alcunhado por Lima Filho (2001). Era 
o homem civilizado que adentrava o sertão e com espírito de aventura 
deparar-se com o imprevisível, o desafiante, colher impressões sobre a vida 
do outro como algo exótico e a ele apresentar-se como agente de um mundo 
novo, próspero e, por isso, artífice das soluções para o atraso daquela forma 
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de viver. Esse aventureiro era quem levava ao interior os instrumentos da 
modernidade, capazes de modificar a cultura e a estrutura social imperante 
por ali e, assim, promover a integração daquelas distantes plagas à nação. 

Entendia que era o seu ideal nacionalista concretizando-se pela ação 
de um “soldado-cidadão” que, por isso, o fazia com determinação, ele 
realmente acreditava na causa que defendia e o demonstrava através de ações 
concretas. Ao retornar para a civilização, a capital do país, placidamente 
instalada em um recanto privilegiado pela natureza e, até então, voltada ao 
brilho das luzes da considerada progressista Europa, o novo bandeirante, tido 
como herói e doravante detentor de uma infinidade de conhecimentos sobre o 
Brasil do interior que se pretendia descobrir, após a experiência ímpar ele que 
vivera, toma assento junto à elite responsável pela condução dos rumos da 
nação que se queria construir. Foram acontecimentos como essa viagem de 
Lysias pelo interior brasileiro, que proporcionaram ao Ministério da Guerra a 
criação do seu espaço político dentro do governo no período da República, 
porque a organização militar passou a ser a detentora de uma vasta gama de 
conhecimentos sobre o interior e, por isso mesmo, necessária para a 
consecução das ações de governo no interior e, em especial, na Amazônia. 
Por outro lado, essa condição lhe deu poder de influência Brasil adentro, 
constituindo-se na mais efetiva expressão do poder central em diversos 
rincões do país. E assim foi até os meados da década de 80, quando findou a 
fase dos governos militares. 

Há uma passagem do diário de viagem de Lysias que merece ser 
citada, mesmo que um pouco longa, em que ele revela, com intensidade, a 
força do simbolismo que envolvia a presença militar no interior, quando de 
sua passagem por Marabá (PA), coincidindo, justamente, com as 
comemorações do primeiro aniversário da Revolução de 1930, quando dois 
líderes políticos locais utilizando-se do momento atacavam-se através de 
discursos furiosos e, por fim, quase indo às vias de fato: 

“Quando menos esperávamos, pede a palavra... o Dr. Murilo, o 
agrônomo do município... com ar paranóico iniciou seu discurso dizendo 
cobras e lagartos contra o regime passado, fala do presente e diz que em 
muitos lugares a revolução não preencheu seus fins; começa então 
descompostura grossa contra o prefeito... de repente o prefeito grita ‘Não 
apoiado!’ Segue-se um aparte virulento do Cel. Guedes. Nisso, como 
desaperto, o moleque Murilo apela para nós como representante que éramos 
do Exército. O prefeito exalta-se e arranca para agredir o orador. Felizmente 
tivemos a oportunidade de segurá-lo a tempo, afastá-lo do local e acalmá-lo... 
a atmosfera era porém muito pesada, prevendo nós incidentes outros graves... 
o pouco tempo que estávamos em contato com a gente desse município não nos 
permitia julgar com acerto sobre o que havia... era hora de arriar a 
bandeira... ao som do hino fizemos arriar a bandeira; subitamente tivemos 
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uma inspiração que nos parece feliz... tomamos a bandeira... voltamos para o 
povo para pedir silêncio... aqueles que ali estavam esperavam coisa que não 
sabiam, mas que seus corações desejavam. Com voz emocionada, vibrante, em 
palavras breves, incisivas, cortantes, fizemos ver a todos que, perante o Brasil, 
todos os interesses pessoais desaparecem. Ali estávamos, como humilde 
representantes do Exército, como prova viva, palpável. Apelei para o prefeito e 
para o agrônomo, tomando o povo por testemunha, para que jurassem ali, 
sobre a bandeira, servir fiel e lealmente ao Brasil, dando tudo o que podiam e 
o que não podiam, e como testemunho público, ali, de joelhos, beijá-la. Foi um 
frêmito de emoção! O prefeito, olhos marejados de lágrimas se aproxima, 
ressoando seus passos naquele silêncio profundo, se ajoelha e beija a 
bandeira! Aproxima-se logo após o Murilo e faz o mesmo. Uma salva de 
palmas estrondosa. Terminou o ato. Apertaram-se as mãos, sérios, conscientes 
do compromisso tomado... fomos surpreendidos por várias senhoras que nos 
cercaram e, à força, queriam beijar-nos as mãos... voltando e observando as 
paredes brancas do salão da Prefeitura... lembramo-nos de dar uma lição 
cívica aos ‘barbados’, para tanto aguçando a curiosidade das mulheres... 
mandamos buscar tinta e pincel e propusemos que cada senhora ou moça 
escrevesse ali uma letra da frase: ‘Amar o Brasil sobre todas as coisas’ 
(Rodrigues, p.208, 1987). 

Não é difícil imaginar o impacto que um acontecimento desse 
causou naqueles que dele participaram ou o assistiram. Bem no interior do 
país, onde os interesses das oligarquias eram a tônica máxima e, não 
invariavelmente a única, dos destinos da população, alguém fardado como 
símbolo do poder que representava, um poder que pretendia se fazer valer 
naquele interior, comandar um ato de intenso valor simbólico, como um 
marco de mudança da fonte de maior autoridade. Subjugar dois oligarcas em 
plena luta pelo poder local, perante seus próprios dominados, a um dos 
símbolos maiores da nacionalidade, expressão da unidade de um povo, era 
uma vitória significativa em uma das batalhas travadas, de uma guerra que o 
governo Vargas via como necessária à construção do país. 

Baczo (p.297, 1996), considerou o destaque que as ciências 
humanas reservam ao fato do poder, e principalmente do político, se rodear de 
representações coletivas, pois para que se o exerça, o domínio do imaginário e 
do simbólico tem valor estratégico importante. As coletividades do interior à 
época interagiam com as comunidades indígenas, até por uma questão de 
sobrevivência. Ali processava-se essa mistura de culturas. E o simbolismo 
para os indígenas tem raízes profundas na sua cultura, expressa a parte de suas 
vidas que não são visíveis, mas que, mormente constituem-se na sua essência. 

Por isso, não foi difícil a Lysias, que tinha uma formação intelectual 
aguçada na Europa, perceber que uma sua intervenção naquele momento de 
impasse entre os dois líderes do local tornava-se propícia à causa da 
nacionalidade. Intervenção essa regada de simbolismo intenso, com o 
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propósito de erigir um marco entre o passado e o futuro, entre o arcaico e o 
moderno. Não desprezou a importância do simbolismo religioso, que fazia 
parte da vida daquelas comunidades, ao deixar no principal prédio público o 
registro escrito pelas mãos das senhoras “Amar o Brasil acima de todas as 
coisas”, afinal, no cristianismo, esta é a lei maior com relação a Deus. 

Ciente de que o imaginário social é uma força motriz poderosa no 
meio da gente singela do interior, todos os símbolos da modernidade possíveis 
de serem utilizados para convencer e, depois, para exercer o controle teriam 
de ser utilizados nessas oportunidades com propriedade e com a devida 
intensidade. Elias (1985), apud Falcon (p.101, 2000) faz uma referência à 
questão do imaginário social como essa força que é capaz de regular a vida 
coletiva, que “ao definir lugares e hierarquias, direitos e deveres, constitui um 
elemento decisivo de controle dessa mesma vida coletiva, aí incluindo o 
exercício do poder”14.

Em uma ocasião em que a comitiva teve de passar a noite em um 
banco de areia no meio do rio Tocantins, Lysias relatou suas meditações, 
enquanto deitado sobre as alvas areias daquela que era uma das tantas praias 
sazonais dos rios da bacia Amazônica. Meditações tais que expressavam o 
conteúdo dos seus ideais nacionalistas com bastante clareza, aqueles mesmos 
que o levavam a assumir para si a responsabilidade de fazer intervenções, 
como a de Marabá, no decorrer de sua missão de implantar rotas aéreas 
pioneiras: 

“...olhando aquele rio que o luar transformava em prata líquida, 
ficamos imaginando ‘o que será toda esta riquíssima região, o dia que tiver 
transporte fácil pelo rio ou uma boa rodovia ligando todos esses núcleos de 
civilização’. E sonhamos... com as linhas aéreas sobrevoando o Tocantins, 
vindo ter a ele ou dele saindo para os diversos quadrantes; as rodovias 
chegando a Palma, a Porto Nacional, a Pedro Afonso, a Carolina, a 
Imperatriz, vindas de beira-mar! O tráfego imenso que a rodovia Belém do 
Pará-Imperatriz-Palma teria, se aberta!... E pensamos quantas gerações 
passarão antes que este sonho se realize?!... Qual será o governo patriótico 
que, fazendo justiça aos nossos irmãos do sertão, há de facilitar as rotas 
aéreas e as rodovias?!... Mas tudo vem a seu tempo!’Deus escreve direito por 
linhas tortas’. Já não estamos nós aqui estudando a Rota Aérea do Tocantins? 
Já não está uma companhia aérea comercial interessada também nessa 
empreitada? Já não está vitoriosa a Revolução?! Esperemos confiantes o 
futuro! A civilização marcha de leste para oeste, adentrando-se por este Brasil 
magnífico! Nós, desta comissão, somos inconscientementes batedores da 
civilização, neste momento, como agentes também da unidade política da 
Pátria, visto a obra que projetamos ser o melhor veículo de civilização e o 

14 Norbert Elias. “La Société de Cour”. Paris (Fr): Flammarion, 1985. Citado por Francisco J. Calazans 
Falcon. “História e Representação”. Separata da Revista de História das Letras, vol. 21, da Faculdade de 
Letras. Coimbra (Port.): Universidade de Coimbra, 2000. 



52

melhor instrumento de unidade política – a rota aérea! Analisando o 
panorama político internacional, aqui neste fundo do sertão, vendo estas 
riquezas e possibilidades imensas sem entrarem em ação, temos a nítida 
impressão da decrepitude da Europa. É aqui, nesta ilhota sem nome do 
Tocantins, sentimos que o movimento político que agitou o Brasil, foi para 
despertar, preparando-o para que receba de cabeça em pé, o cetro da 
civilização! O Brasil é jovem, viril, capaz de lutar por idéias e princípios; a 
Europa é velha, desgastada, pervertida por vícios e interesses inconfessáveis. 
Está chegando a hora do Brasil ter seu lugar ao sol, diz-nos o coração! A 
Revolução de 1930 é o grito de alerta para o Brasil! A Europa vai morrer! 
Prepara-te Brasil, para receberes a responsabilidade da posição dominante 
que te há de caber! É o início de uma nova era no mundo!... Atentai para o 
nosso homem! Vede como ele é muito mais capaz, mais inteligente que 
qualquer camponês da Europa ou do resto do mundo! Vede como ele é valente, 
persistente, sóbrio, cheio de bom senso! Olhai para o modo como foram 
resolvidos os maiores problemas sociais do Brasil, de raça, de religião, sua 
inata propensão para ao arbitramento... seu pendor para a aviação já é um 
signo da fatalidade histórica de seu destino elevado! Seu desejo de aprender, 
de ter o melhor, de aproveitar a experiência alheia, mostra à evidência o que 
será o Brasil grandioso de amanhã, o país do futuro da 
Humanidade”(Rodrigues, p.178, 1987). 

A forma ufanística de colocar o pensamento é uma característica do 
discurso militar, herança do positivismo. Nos quartéis, perante a tropa 
formada, o comandante à ela se dirige procurando-a estimular à consciência 
por uma causa então considerada como nobre, um efeito que se busca através 
dos rituais e dos símbolos e, para o indivíduo de formação militar, nenhum 
símbolo torna-se maior que a Pátria e toda a ritualística que envolve sua 
veneração (Castro, 2002). 

Por isso mesmo a utilização da estrutura militar por parte de um 
governo autoritário, para atingir seus objetivos, em particular o de promover a 
integração da nação brasileira e consolidar sua unidade, levando ao interior os 
instrumentos básicos que tornariam possíveis a ocupação dos espaços vazios, 
tornou-se um quesito imprescindível nos planos do governo Vargas. Parecia 
contar ele justamente com essa predisposição, principalmente dos jovens 
aviadores militares, ansiosos pelo envolvimento em uma causa de alcance 
político, como demonstraram nos diversos movimentos de revolta durante a 
década de 20, para que a autoridade do governo federal pudesse alcançar as 
ilhas do arquipélago brasileiro nos mais recônditos rincões do seu território e 
garantir a sua vigilância. 

Até meados da década de 30 o transporte aéreo no Estado de Goiás, 
contudo, ficou restrito à rota Rio de Janeiro-Cidade de Goiás, servindo 
também as cidades de Ipameri, Vianópolis e Leopoldo de Bulhões. Conta 
Lavenére Wanderley (p. 140, 1975), que foi piloto dessa rota, que após 
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Vianópolis as estradas assemelhavam-se a trilhas que se cruzavam e 
confundiam-se, ficando difícil ao piloto segui-las como referência. 

Por isso adotou-se dois procedimentos: os pilotos primeiramente 
faziam uma viagem somente como observadores para depois poderem 
concorrer à escalagem de vôo com destino à Goiás; e também de se pintar nos 
telhados das casas maiores, fossem sedes de fazendas ou nas de povoações do 
interior, letras que indicassem a próxima cidade e uma seta indicando o rumo. 
Quando havia mau tempo, eram obrigados ao vôo rasante para não perder o 
solo de vista, o terreno acidentado tornava tal tipo de vôo uma temeridade. 

A luta contra panes nos aviões, campos de pouso precários, mapas 
errados, bússolas não confiáveis, aterragens de emergência em meio ao 
cerrado, desafiavam os mais de trinta pilotos que constavam da escalagem de 
vôo das rotas do Correio Aéreo Militar. 
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2.3 Reveses e avanços na tarefa de construir campos de pouso no 
interior do país. 

A Revolução Constitucionalista de 1932 interrompeu a implantação 
de rotas aéreas no interior e, por conseguinte, em Goiás. Os aviões e pilotos 
do Correio Aéreo passaram a ser utilizados no combate às tropas paulistas, 
constituindo-se na primeira vez em que a aviação militar era usada de forma 
efetiva em operações de guerra no país, cuja sua eficácia fez com que se 
iniciasse um movimento para a criação de um ministério exclusivo para a 
aviação, logo ao final do conflito. Movimento este que tinha suas bases 
teóricas no conceito de Poder Aéreo, cunhado por Douhet, e que teve intensa 
participação do capitão Lysias, publicando várias matérias jornalísticas 
defendendo a proposta. 

Mesmo após aquela revolução os vôos partindo do Campo dos 
Afonsos demoraram a ter continuidade, devido à falta de interesse de vários 
dos prefeitos das cidades do interior visitadas anteriormente em construir os 
campos de pouso. Outro fator que influenciou na demora da retomada das 
operações do Correio Aéreo no interior foi o estado dos aviões. Já eram 
aparelhos considerados antigos, desgastados, cujas restrições em termos de 
autonomia de vôo, capacidade de carga e velocidade, tornavam limitados o 
alcance entre as escalas e o peso disponível para o transporte das malas postais. 
Eram aviões “Curtiss Fledgling” de 170 HP e os velhos “Sikorsky” S-31 e 
“Huff Dalland” que pertenceram à Esquadrilha da Força Pública de São Paulo, 
construídos ainda durante ou logo após a 1ª Guerra Mundial, tinham duas 
naceles (cabines) sem cobertura, à frente a do piloto e à ré a do mecânico. Foi 
com a aquisição dos “Waco” C.S.O. de 240 HP, pelo Ministério da Guerra que 
o Correio Aéreo se instrumentalizou com equipamento aéreo com maior 
capacidade de carga, autonomia, velocidade e melhores instrumentos de 
navegação, que passaram a oferecer confiabilidade nos vôos de longo curso 
sertão adentro. Esses aviões desenvolviam uma velocidade de cruzeiro de 180 
km/h contra os 140 e 150 km/h que os antigos aparelhos alcançavam e tinham 
freio nas rodas, uma tecnologia então desconhecida nos aviões do Exército. 

Assim, somente às 8 horas do dia 14 de novembro de 1935 que, 
mediante aprovação do general Coelho Neto, diretor da Aviação Militar do 
Exército, Lysias conseguiu decolar com um avião “Waco” C.S.O., tendo 
como companheiro o sargento Soriano Bastos, rumando para São Paulo, de 
onde, após uma troca de aparelho, pois o seu havia apresentado problemas 
técnicos, decolou finalmente com destino ao primeiro vôo do Correio Aéreo 
na rota do rio Tocantins, para transportar a mala postal. 
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A empresa norte-americana, cujos dois funcionários o haviam 
acompanhado na expedição pioneira, não conseguira também efetivar a 
sonhada linha cortando o interior do país, pelas mesmas causas que 
prevaleciam para o Correio Aéreo, a falta da construção dos campos de pouso 
pelos prefeitos. Estava, naquele momento, estudando, junto ao governo 
brasileiro, a implantação de uma rota alternativa pelo norte de Minas Gerais e 
interior da Bahia, acompanhando a calha do rio São Francisco. 

Em três horas de vôo conseguiram chegar à Uberaba, no Triângulo 
Mineiro, escala para o primeiro reabastecimento. Pela ferrovia o mesmo 
percurso não era realizado em menos de um dia de viagem e por rodovia não 
havia previsão de tempo, pois dependeria muito das condições de tráfego das 
estradas que com qualquer chuva formava extensos lameiros. Os aviadores 
encontraram erros crassos nos mapas, quanto ao aspecto da região, aos rumos 
neles referidos, às distâncias, às posições de diversas das cidades e mesmo 
quanto aos leitos dos rios. 

Entre Ipameri e Formosa, local do primeiro pernoite, um temporal 
com muitos raios obrigou-os a um considerável contorno para oeste. Ao 
procurarem retornar à rota original, consultaram os mapas e o rio que neles 
indicava correr para o sul, lá embaixo estava correndo para o norte. 
Pousaram, por precaução em uma área mais plana de uma fazenda e ali 
mesmo resolveram fazer correção nos mapas. Alguns cavaleiros por ali lhes 
tiraram as dúvidas, estavam “apenas” a 50 km do ponto indicado nos mapas. 
Com facões desbastaram a vegetação para permitir a decolagem e, antes do 
anoitecer, pousaram em Formosa para o primeiro pernoite e segundo 
abastecimento da viagem. No dia seguinte, muitos pedidos de transporte de 
correspondência para as diversas cidades do Estado de Goiás. Muita gente 
da cidade ainda não acreditava nas possibilidades do avião e desconfiavam 
de que poderia entregar correspondências a tão longas distâncias no mesmo 
dia.

Novamente os mapas errados, pois o rio neles registrado sumia lá 
embaixo. Mais á frente reaparecia com uma enorme ilha, maior que a ilha do 
Governador, no Rio de Janeiro, que não constava dos mapas. A base baixa de 
uma densa camada de nuvens não permitia que subissem, dificultando a 
orientação. Apesar dos percalços chegaram à Palma e, sobrevoando o que 
deveria ser o campo de pouso, perceberam ser impossível lá pousarem, devido 
ao tamanho da pista e às suas condições. Assim, prosseguiram para Porto 
Nacional, onde aterraram e, segundo Lysias, foram recebidos com festa. O 
oficial discursou para a pequena multidão, dizendo-lhe que aquela linha aérea 
era uma demonstração de que o governo federal era outro, diferente, que 
cumpria suas promessas. 
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Esse primeiro vôo na nova linha “Tocantins”, como ficou 
conhecida, teve escalas em São Paulo, Uberaba, Ipameri, pernoite em 
Formosa, prosseguiu para Porto Nacional e fez novo pernoite em Piabanha, 
seguiu depois para Carolina, Marabá e pousou finalmente em Belém. Alguns 
dias depois retornou pousando em Marabá, Carolina, Pedro Afonso, Piabanha, 
Porto Nacional, Formosa, Uberaba, São Paulo e Rio de Janeiro. Muitas das 
cidades previstas na rota não receberam aquele primeiro vôo, porque não 
providenciaram os campos de pouso, como anteriormente ficara acertado. A 
incredulidade e a desconfiança ainda eram grandes e, sem as pistas não havia 
como manter a operação aérea por ali. 

A Pan American percebendo que daquela forma não havia como 
estabelecer uma linha aérea comercial regular pela região, optou por insistir 
junto ao governo federal a implantação de uma outra acompanhando a calha 
do rio São Francisco, servindo-se dos apoios dos governos de Minas e da 
Bahia. Também o governo maranhense proporcionou o necessário apoio 
logístico para a implantação daquela rota, possibilitando a ligação aérea pelo 
interior, entre o Rio de Janeiro e Belém, objetivo original da empresa. 

Naquela primeira viagem sobre o rio Tocantins rumo à Belém do 
Pará, o aviador Lysias percebeu o quanto seria difícil promover mudanças na 
estrutura social do interior brasileiro, pois o poder centrado nas mãos dos 
latifundiários impedia que as ações do governo federal chegassem às 
povoações do interior, onde pretendia exercer sua influência. Na maioria das 
vezes ele mal aportara em uma daquelas cidades o prefeito que, quando não o 
próprio oligarca era um seu testa de ferro, os recebia, fazia as honras da casa, 
deixava-os conhecer aquilo que lhe convinha e se encarregava de providenciar 
a construção do campo de pouso e designar o guarda campo, evidentemente 
homem de sua confiança, e mesmo por vezes acabava por não construir a 
pista.

Pois, com o tempo, foram percebendo também que, embora 
prefeitos houvessem se comprometido na construção dos campos a promessa 
não se concretizava. Foi um dos motivos que provocou seguidos atrasos na 
implantação de uma linha aérea regular do CAM pela rota do Tocantins que 
cruzava o estado de sul a norte até chegar a Belém e razão pela qual a 
subsidiária da Pan American Arways, a empresa NYRBA – New York, Rio e 
Buenos Aires, desistiu de operar uma linha seguindo aquele rio.15

15 A empresa norte-americana de aviação comercial à época dava tanta importância ao estabelecimento do 
tráfego aéreo com os principais países da América do Sul, que criara uma subsidiária exclusivamente para 
atender às duas mais importantes metrópoles do continente sul-americano, designando-a pelas iniciais das 
três cidades: New York, Rio de Janeiro e Buenos Aires – NYRBA. Essa empresa, com a posterior 
nacionalização do transporte aéreo brasileiro, passou a se chamar Panair do Brasil, fechada em 1965 pelo 
governo Castelo Branco (Pereira, p.322, 1987). 
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O capitão Lysias, um dos defensores ativos do Poder Aéreo como 
integrante do Poder Nacional e, por conseguinte, da militarização da indústria 
do transporte aéreo, ao observar o sertanejo, concluiu que as esperanças de 
desbravamento do interior depositavam-se na força daquele homem rude 
capaz de suportar os desafios da sobrevivência em condições tão inóspitas 
como aquelas que eles estavam encontrando (Rodrigues, p. 227, 1987). 

Uma característica daqueles aviadores aventureiros era a de retornar 
à suas origens como heróis e assim serem recebidos e doravante considerados, 
portanto não havia sido suas pretensões interiorizarem-se definitivamente, 
mas somente participarem, naquele momento, como agentes governamentais, 
da construção de uma nacionalidade que, em suma, outorgar-lhes-ia participar 
do rol das decisões e, então, do poder. Diferentemente do sertanejo que 
nascia, crescia e sobrevivia em paisagens bonitas, contudo inóspitas, sem 
possibilidade de optar por outra condição de vida. 

Por isso, para quem nunca tivera a oportunidade de ver alguma 
máquina, produto genuinamente industrial, poder apreciar o vôo do que havia 
de mais avançado em tecnologia e suas possibilidades de saltar obstáculos e 
encurtar distâncias, constituía-se no êxtase diante de um mundo novo do qual, 
de repente, parecia ser possível participar. Significava romper com o arcaico, 
com o velho e ir em direção às promessas de uma vida melhor, cujo arauto 
nos mais distantes rincões era o avião. 

São várias as instâncias governamentais que compreenderam o 
poder desse novo meio de transporte para simbolizar uma nova era, aquela de 
construção de uma nacionalidade que proporcionaria a união de todo o país, 
preenchendo seus espaços vazios do interior e consolidando seus limites. O 
poder perturbador do avião já havia demonstrado seu efeito durante a Grande 
Guerra, na Europa, por que não agora em uma “guerra” contra as dificuldades 
de avanço para o interior brasileiro? (Souza, p. 30, 1944). 

Porém, o capitalismo segue uma lógica que pressupõe garantir sua 
eficiência: a da relação custo-benefício. Quando o retorno de um investimento 
necessário para bancar uma empreitada tem indicações de que não é 
compensatório, a empreitada é protelada até que, em algum momento futuro, 
se torne compensadora. E o investimento necessário para se implantar a rota 
do “Tocantins” implicava em concessões sobre o controle do meio aéreo aos 
oligarcas. Assim, a aviação comercial concluiu que a exploração da linha 
ainda não seria compensadora. E, para o governo, cujas pretensões eram 
políticas e não comerciais, os problemas de construção das pistas precisavam 
ser superados. Dever-se-ia insistir na implantação da rota do “Tocantins”, 
sem, contudo fugir do objetivo de usar o transporte aéreo para se chegar à 
Amazônia, e não para somente servir a Goiás. 
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Para se atingir tal objetivo, considerando os problemas técnicos 
encontrados em Goiás, o Ministério da Guerra optou por contornar o sertão 
goiano, abrindo a rota para Belém pelo rio São Francisco, como desejava a 
Pan American e os vôos para Manaus seriam feitos acompanhando o rio 
Amazonas, com hidroaviões; e a outra que seguia pelo interior paulista, 
entrava no Estado do Mato Grosso, chegava em Cuiabá seguindo pelo rio 
Paraguai e, depois, continuava rumo ao Território de Rondônia, até sua capital 
Porto Velho. Dali os aviões do Correio Aéreo conseguiram chegar até a 
cidade de Rio Branco, no Território do Acre. Atingia-se, desta forma, o 
objetivo de alcançar os limites extremos do norte do país e proceder à sua 
vigilância e defesa. O sertão goiano passou a ser um problema à parte, cujas 
soluções deveriam ser obtidas mediante outras estratégias.16

Mas, a diversidade das correntes de interesses que apoiavam o 
governo Vargas, os oficiais subalternos que participaram das revoltas de 1922 
e 1924 procuraram também ganhar o seu espaço na estrutura do governo e 
levar adiante projetos em que acreditavam poder produzir os resultados que 
concretizassem suas idéias, como era a questão do aproveitamento do 
transporte aéreo como meio de integração nacional. 

O diretor do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Tenente-
Brigadeiro do Ar Reformado Deoclécio Lima de Siqueira, ao lançar a obra 
principal daquele instituto “Histórico Geral da Aeronáutica Brasileira”, em 
1990, possibilita uma visão daquele fenômeno que, depois, ficou conhecido 
por “Tenentismo” e que norteava as ações dos aviadores militares: 

“Estão aí, em resumo, as origens do Tenentismo, suas bases 
históricas, seus fundamentos psicossociais. A Guerra do Paraguai. Quando se 
reacenderam os sentimentos nacionalistas; passando pelos eventos 
abolicionistas e republicanos, que, para os militares, foram exemplos de 
movimentos patrióticos vitoriosos; a instrução nas escolas de formação de 
oficiais segundo currículos de orientação essencialmente científica, que 
postergava a formação castrenses; as influências humanistas partidas do 
Positivismo, com suas intenções de intervenção na ordem social; a atmosfera 
intelectual do realismo e do naturalismo literário, que punha a camada 
popular em contato com os problemas e preocupações da sociedade da época; 
as situações política e econômica, que exigiam moralização; os vários grupos 
de ‘Jovens’ reformistas; tudo isso concorreu, em épocas diversas, para que 
nos militares se viesse formando o espírito do soldado-cidadão, com profundo 
idealismo de responsabilidade pela ordem e progresso do País. E esse espírito 

16 O Brigadeiro Nelson F.L.Wanderley, que foi um dos Ministros da Aeronáutica durante o governo do 
presidente Getúlio Vargas e, também, um dos aviadores pioneiros do Correio Aéreo, relata com detalhes em 
sua obra sobre a Força Aérea, a implantação dessas duas rotas aéreas, consideradas de integração nacional 
Essa obra foi escrita a pedido do então Ministro Araripe Macedo, outro pioneiro do CAM, e prefaciado pelo 
Brigadeiro Eduardo Gomes(Lavenere-Wamderley “História da Força Aérea Brasileira”. Rio de Janeiro: 
Ed. Gráfica Brasileira, 2 ed, 1975). 
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nacionalista da época iria impulsionar os jovens, tanto do meio militar, como 
do meio civil” (Siqueira, p.39, 1990). 

Patente ficou que ele compartilhava daquele movimento, mas o 
exposto acima tem a finalidade de mostrar que a causa do nacionalismo, 
encampada pela jovem oficialidade que servia no Campo dos Afonsos, levou 
aqueles aviadores militares a insistirem nas rotas aéreas pelo interior goiano, 
apesar das dificuldades descritas. Embora, com menor intensidade, os vôos 
aconteciam e procuravam manter certa regularidade, pelo menos nas cidades 
em que os campos de pouso e o apoio logístico eram no mínimo satisfatórios, 
ou seja, a insistência daqueles oficiais subalternos foi o fator de consolidação 
das linhas aéreas que passavam por Goiás. 

Ipameri continuava a ser a principal base de sustentação do correio 
aéreo em Goiás, pois os aviadores contavam com a necessária cobertura por 
parte do 6º Batalhão de Caçadores do Exército, com alojamento para pernoite, 
auxílio para manutenção de aviões, estação rádio-telegráfica, conservação do 
campo de pouso e abastecimento dos aparelhos. As tripulações, então, 
sentiam-se “em casa” por estarem em uma unidade militar do Exército, com o 
companheirismo e recursos que as tranqüilizavam. Nas demais localidades os 
aviadores lutavam praticamente sozinhos para manterem as rotas em operação 
continuada e, quase sempre, dependendo do apoio proporcionado pelos 
grandes proprietários do interior, cuja ânsia de controle do meio de transporte 
aéreo não lhes escapava. 

Na conferência sobre o Correio Aéreo Militar, proferida pelo Engº 
Luiz Rodolpho Cavalcanti de Albuquerque Filho, no Salão Nobre do Club de 
Engenharia do Rio de Janeiro, em março de 1935, o conferencista citou, entre 
outras coisas, as conseqüências das ações do Correio Aéreo que eram, então, 
observadas, bem como aproveitou para tecer críticas aos ditos inimigos do 
governo:

“No serviço do Correio Aéreo Militar, cujas rotas já em trafego 
cobrem regiões e núcleos de habitação que viviam praticamente segregados da 
comunhão nacional, estreitam-se também os laços de nossa brazilidade, que 
aliás, um grupo de brasileiros degenerados pela ignorância, vem pretendendo 
perturbar e enfraqueceram na vesania de um separatismo tão hysterico, tão 
idiota, quão insultuoso ás tradições de nossa nacionalidade!”17

Por aí se pode inferir o nível de exaltação dos espíritos naquele 
contexto, em que os militares do Campo dos Afonsos insistiram para que o 
transporte aéreo se firmasse como instrumento da interiorização, já que 
contavam com o respaldo do Ministro da Guerra general Leite de Castro, 
sustentáculo militar do governo Vargas no início, e dos dois ministros que lhe 

17 Conferência publicada pela Officina Graphica Renato Americano, do Rio de Janeiro, em 1939. 
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sucederam: general Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso (1932/1933) e 
Pedro Aurélio de Góis Monteiro (1934/1935). Aquelas incursões aéreas 
realizadas nas regiões dominadas pelas grandes oligarquias do interior eram 
consideradas como “ponto de honra” dos oficiais aviadores liderados por 
Eduardo Gomes que, assim, continuou com os trabalhos de consolidação das 
rotas aéreas do interior goiano e da Amazônia (Mapa 2).

Os mapas de rotas aéreas da primeira metade da década de 30 
mostravam a concentração das linhas no litoral brasileiro e três que seguiam 
em direção ao interior: a de Goiás, cujo destino final era a cidade de Goiás, 
sua capital, com um percurso de 1.740 km; a de Minas-Bahia, que findava em 
Belém do Pará, com um percurso de 3.240 km; e a do Mato Grosso-Acre, 
com um percurso de 3.600 km. Tanto a aviação comercial como a militar 
partiram, a seguir, de Belém pela calha do rio Amazonas até Manaus, a capital 
da borracha (Albuquerque Filho, p. 12, 1939). 

O fato dessas poucas cidades do sul goiano permanecerem com 
linhas regulares do transporte aéreo, unindo-as ao Sudeste e, em especial, à 
capital federal, em curto espaço de tempo – à época se fazia o vôo Rio-Goiás 
em aproximadamente 5 horas – possibilitava que os contatos se tornassem 
mais intensos, acelerando o processo de mudança dessa região do estado. 

A estrada de ferro que anteriormente já servia praticamente a 
mesma área, viabilizando o escoamento de sua produção rumo ao Triângulo 
Mineiro e São Paulo e a importação de bens manufaturados, agora ganhara 
um parceiro que contribuiria sobremaneira para inserir aquela região na 
economia de mercado do Sudeste. O que as correntes modernistas – como, 
por exemplo, os liberais e os nacionalistas – consideravam o brilho das luzes 
da modernidade do Sudeste se fazia, assim, permanente e as idéias dali 
provenientes, e às vezes conflitantes, como a necessidade de se industrializar 
o país, a construção de uma identidade nacional, a necessidade de integração 
do território, a inserção da região em um esforço conjunto dirigido à 
edificação de um país participante da economia internacional, grassavam os 
meios políticos e intelectuais, gerando discussões a respeito da situação do 
que entendiam como sendo atraso do estado frente a um mundo moderno que 
se abria promissor (Rosa, p. 69, 1974). 
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Fonte: Albuquerque Filho, LRC 

Mapa: 2 

Linhas do CAM existentes em 1935 e as em projeção. No Centro Oeste só havia se 
firmado a linha para a cidade de Goiás – a capital do estado. Mas, no Mato Grosso chegava 
à Campo Grande e, no Nordeste subia pela Bahia e já chegava ao Piauí. 
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O meio de transporte aéreo estava se iniciando no estado de Goiás, 
mas ombreava-se aos demais na contribuição que dava à expansão da 
fronteira econômica, não pela quantidade de passageiros e carga 
transportados, pois, ao contrário deles, o avião para romper com a lei da 
gravidade faz um esforço tal que não permite o transporte de grandes volumes 
ou tonelagem de carga e nem de muitos passageiros em um só aparelho. 
Contudo, possuía a singularidade de ser o responsável por conduzir os 
representantes do poder e as ordens por ele emanadas, ou seja, uma carga com 
alto valor agregado (Figura 4).

Era uma atividade fruto da modernidade e, portanto, vista pelos 
grandes proprietários do interior como objeto a ser controlado, pois nada 
podia escapar-lhes do poder que exerciam com desenvoltura. Contudo, no 
interior o transporte aéreo foi vítima da diferença existente entre o tempo 
urbano da indústria e o tempo rural das pequenas cidades, uma vez que, para 
se estabelecer necessitava de pelo menos uma pista de pouso e isso era 
encargo dos prefeitos que, mormente quando a construíam era de forma que 
não oferecia condições de operação, seja pela curta extensão, pelo grande 
desnível, pelos obstáculos circundantes ou mesmo pela péssima qualidade do 
piso. Vezes, porém, nem a construíam, ficando somente na promessa ao 
oficial que fazia a viagem precursora.

Mas, evidente fica que a chegada do meio aéreo em algumas das 
localidades contribuiu para instigar nos segmentos sociais com algum 
conhecimento do que acontecia no Sudeste do país, como os profissionais 
liberais que normalmente se formaram por lá, idéias oposicionistas às 
oligarquias e de adesão ao governo entendido como revolucionário. As 
informações que passaram a chegar direta e rapidamente da capital federal, 
pelas malas postais, pelos passageiros que desembarcavam e mesmo pelas 
tripulações, despertavam aqueles segmentos sociais para as contradições 
existentes nas informações difundidas pelos políticos locais. Despertavam, 
também, para as perspectivas da modernização advindas da indústria e, por 
conseguinte, da possibilidade da participação na economia de mercado 
internacional. Idéias irreversíveis, pois as comodidades da tecnologia 
diminuíam as dificuldades do interior, ocultando o teor exploratório da ação 
capitalista, então em franca expansão. 
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Fonte: Souza, JG.  

Figura: 4 

Cartaz de propaganda do CAM, difundido em 1933, sobre a linha Rio de Janeiro – Goiás. 
Além da correspondência, cujo preço por 10 gramas era de 500 réis, os aviões do CAM 
transportavam agentes do governo federal que se deslocavam ao interior em viagem a 
serviço, levando a presença e ação do governo à Goiás. 
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CAPÍTULO – III 

AEROPORTO DE GOIÂNIA – BASE DE APOIO À AVIAÇÃO NO 
CENTRO OESTE 

3.1 A nova capital goiana, berço do primeiro aeroporto comercial do 
interior brasileiro. 

A mudança da capital de Goiás para uma cidade nova deveria, na 
intenção de seus idealizadores, significar um marco simbólico muito forte, 
uma vez que expressaria o rompimento com o arcaísmo representado pelas 
oligarquias da velha capital. Para tanto, era necessário que essa cidade nova 
fosse a expressão da modernidade no meio do sertão, um divisor de águas que 
marcaria o Goiás de antes e o de depois. 

Assim, Goiânia passou a significar, para o governo estadual, o pólo 
irradiador de uma mentalidade que acreditava ser progressista/modernizadora 
no Estado, contrapondo-se a antiga Vila Boa, então, vista como símbolo do 
atraso. Para aqueles que apoiavam o governo intervencionista era, pois, 
importante que se lançasse decisivamente na empreitada de promover a 
mudança da capital (Machado, p. 153, 1990). 

As obras de construção não demoraram a acontecer, levantando 
poeira, empregando volumoso contingente de trabalhadores, fazendo chegar 
cada vez mais gente interessada em participar e mesmo se beneficiar daquele 
frenesi que tomou conta daquele pedaço do interior brasileiro. Ludovico, 
sempre à frente, recebia permanentemente relatórios preparados pelos irmãos 
Coimbra Bueno, cujo projeto de construção estava a cargo de sua empresa. 

De fato, conforme Machado: 

“a política colonizadora do governo se antecipa à iniciativa federal 
da marcha para o Oeste, o que se dará em 41, e se concretiza pelo afluxo de 
pessoas e capitais para o Estado” (Machado, p. 153, 1990). 

Ou seja, as ações do governo federal programadas para o interior 
pareciam ainda não ser resultantes de um projeto que as centralizaria em um 
empreitada, como, posteriormente, foi a Marcha para o Oeste, mas definiam-
se por ações setoriais cujas pretensões de transformação estavam bem além 
de suas parcas possibilidades. Enquanto o governo Vargas não conseguia 
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vencer as resistências das oligarquias no interior, Ludovico se antecipara na 
tentativa de implantação de um centro de modernização em Goiás, uma nova 
capital.. 

O governo federal somente retomará a iniciativa nesta direção, após 
a implantação do Estado Novo, em 1937, com o seu projeto da Marcha para o 
Oeste, quando parece assumir ostensivamente a condição de agente promotor 
do que entendia ser o “desenvolvimento econômico” do país, incorporando a 
idéia de construção de uma identidade nacional e, então, intensificará a sua 
preocupação com as regiões despovoadas, face ao que entendia ser pretensões 
internacionais com relação às possibilidades econômicas dessas regiões e a 
ocupação dos espaços vazios passa, daí em diante, a ser entendida como uma 
questão de segurança nacional e todos os instrumentos da modernidade para 
tal fim devem concorrer, inclusive o transporte aéreo. 

Na construção da nova capital goiana existem pessoas do governo 
que perecem entender ser necessário preparar uma plataforma logística para a 
operacionalização desses instrumentos e, assim, uma dessas pessoas, 
Jerônimo Coimbra Bueno, idealizou a construção de um aeroporto na nova 
cidade, pois, diante da atuação das linhas aéreas pioneiras que já cruzavam os 
céus goianos, percebeu a importância do meio como instrumento de um 
processo de modernização. 

E aqui cabe uma explicação sobre as diferenças existentes entre um 
aeroporto, como o pretendido por Coimbra Bueno e os campos de pouso que 
Lysias Rodrigues procurou implantar pelo sertão adentro. Os aeroportos 
diferem-se dos campos de pouso porque enquanto têm uma infraestrutura para 
proporcionar apoio logístico ao embarque e desembarque de carga e 
passageiros, à manutenção dos aviões e à preparação deles ao vôo, os campos 
constituem-se apenas de uma pista de pouso e decolagem, sem nenhuma 
estrutura de apoio, que era uma característica da aviação nos seus primórdios.  

Os aeroportos, por congregarem muitas atividades tanto em sua área, 
como no seu entorno, sejam atividades diretamente relacionadas ao vôo, como 
oficinas de manutenção dos aviões, revenda de peças de substituição, 
atendimento de empresas aéreas, alfândega, órgãos da saúde pública, do poder 
judiciário, polícia federal, imigração, e outras indiretamente relacionadas à 
atividade aérea propriamente dita, como restaurantes, lanchonetes, correios, 
bancos, aluguel de carros, agências de turismo, diversas modalidades de lojas de 
souvenir e até mesmo hotéis, transformaram-se em uma verdadeira indústria de 
prestação de serviços, que passou a fazer parte da vida econômica dos países. 

Sua importância cresceu tanto que, em dezembro de 1944, em 
Chicago (EUA), fez-se uma convenção de aviação civil internacional, para 
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definir termos básicos da operação do transporte aéreo nos países membros da 
recém criada Organização das Nações Unidas. Essa convenção resultou na 
elaboração de documentos anexos à proposta de coordenação da navegação 
aérea entre os países participantes. Cada um dos anexos passou a detalhar 
aspectos de interesse da aviação, como: os conhecimentos mínimos de 
pilotagem que os aviadores deveriam ter, padrões mínimos de construção de 
aeroportos, normas básicas para a navegação nos espaços aéreos dos países, 
entre outros assuntos específicos do setor. Na convenção os países 
participantes fundaram a Organização de Aviação Civil Internacional – 
OACI, com sede em Montreal (Canadá), que passou a ser responsável pelas 
recomendações sobre a condução da navegação nos espaços aéreos dos países 
que assinaram o seu termo de criação. 

O transporte aéreo, com sua velocidade, podia transpor diversas 
fronteiras de países em um mesmo dia, o que gerava uma situação política 
nova com relação à soberania nacional de cada país, diferentemente do que 
era comum na navegação marítima, em que o deslocamento era realizado do 
porto de origem, pelo mar internacional e, ao final, para o porto de destino, 
sem a necessidade de cruzar fronteiras. Um avião decolando de Bruxelas para 
Atenas, em 8 horas de vôo, sobrevoava os espaços aéreos de 8 países 
(Bélgica, França, Alemanha, Áustria, Itália, Iugoslávia, Albânia e, finalmente, 
Grécia, seu destino). Por isso, era uma situação nova para os governos que, 
sem acordos internacionais, deixariam os territórios nacionais expostos à 
atividade aérea de outros países. Assim, desde que passaram a existir os 
aeroportos têm uma importância estratégica na economia de um país, por 
serem portas de acesso rápido ao mundo inteiro.18

Foi antevendo essa importância que um aeroporto viria a ter no 
contexto econômico e para a questão do apoio às ações do governo federal 
relativas à segurança nacional, que o engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno, 
cuja empresa era responsável pela construção da nova capital de Goiás, 
insistiu na necessidade de prover a cidade que nascia de um aeroporto capaz 
da logística imprescindível às atividades do transporte aéreo. No projeto 
original da cidade não constava um aeroporto e a decisão de construí-lo gerou 
controvérsias sobre sua necessidade, já que a nascente aviação ainda não era 
compreendida como participante de uma economia de mercado por muitos 
daqueles que compunham a base do governo de Pedro Ludovico. Foi o aval 
do Exército que viabilizou sua construção. O engenheiro era um aficcionado 

18 Em sua tese de doutorado intitulada “Infra-estrutura Aeroportuária nos Países em Desenvolvimento”, 
defendida na Universidade de Direito, Economia e Ciências, de Aix-Marselhe, na França, em 1989, 
posteriormente publicada em livro com o título “Aeroportos e Desenvolvimento”, o brigadeiro Adyr da Silva 
faz um levantamento detalhado dos fatores econômicos decorrentes da indústria aeroportuária, bem como 
dos envolvimentos políticos internacionais inerentes ao transporte aéreo. (SILVA, A. “Aeroportos e 
Desenvolvimento”. Rio de Janeiro: INCAER, 1991). 
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pela aviação, aprendeu a pilotar e, voando, adquiriu conhecimento sobre as 
possibilidades do transporte aéreo em uma região carente de vias de 
comunicação.19

O transporte aéreo na nova capital cumpriria duas finalidades ao 
governo de Pedro Ludovico, segundo a visão de Jerônimo Coimbra Bueno: 
proporcionar contato direto e praticamente imediato com o governo central e 
trazer para a cidade, que se pretendia símbolo maior do rompimento com o 
arcaico, um dos maiores símbolos da modernidade, o avião. Entendia, 
também, que um aeroporto bem montado serviria de base de apoio para a 
atuação do transporte aéreo nas ações do governo federal rumo à cobiçada 
Amazônia.

Segundo Ligia de Bastos Oliveira, a primeira mulher a se brevetar 
piloto de avião em Goiás, em 1940, justamente naquele aeroporto (Figura 5),
em entrevista de 2002, concedida para este trabalho, declarou que em face da 
amizade mantida entre sua família e a dos Coimbra Bueno, pode acompanhar 
o desenrolar dos trâmites para a construção do aeroporto, pois, apesar de à 
época ser bastante jovem, nutria a esperança de se tornar piloto de avião e, 
para tanto, o funcionamento do aeroporto da nova capital era imprescindível. 

O sítio escolhido ficou localizado ao final da avenida Tocantins, 
logo após o cruzamento com a avenida Paranaíba, onde, atualmente, existe o 
bairro conhecido por “Setor Aeroporto”, denominação originada da 
localização daquele primeiro aeroporto. Foram construídas duas pistas que 
se cruzavam, para melhor aproveitamento dos ventos nas decolagens. Uma 
das pistas tinha sua orientação leste-oeste e tinha uma de suas cabeceiras 
onde hoje se encontra o estádio Rio Vermelho e a outra um pouco à 
esquerda do final da avenida Z; a outra pista tinha a orientação nordeste-
sudoeste com suas cabeceiras ao final da rua 17-A / avenida Independência e 
a rua 8-A / avenida Ismerino de Carvalho; cruzavam-se exatamente na praça 
santos Dumont. A estação de passageiros, a casa do comandante do 
destacamento da aviação militar, a estação de rádio e a de meteorologia 
ficaram localizadas na esquina das avenidas Paranaíba e Tocantins, onde 
hoje ainda encontram-se os prédios originais da casa do comandante, a cargo 
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, e a 
estação meteorológica, a cargo do Instituto de Meteorologia do Ministério 
da Agricultura – INEMET (Figuras 6 e 7).

A situação do aeroporto no final da avenida Tocantins facilitava o 
acesso por parte dos seus usuários, tanto o poder público como os 
comerciantes, prováveis mais usuais clientes do transporte aéreo. 

19 Monteiro (1938), apud Porto, em “Coletânea de Informações sobre a Aviação em Goiás”. UCG, 2001. 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 5 

Cópia do “brevet” nº 1170, de 30 de maio de 1940, de piloto de avião de Lígia Bastos 
Oliveira, fornecido pelo Aero-Clube do Brasil (Rio de Janeiro), por ter concluído com 
aproveitamento seu curso no Aero-Clube de Goiaz. Foi a primeira mulher a se brevetar 
piloto de avião no Centro Oeste brasileiro. 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 6 

Sobreposição do primeiro aeroporto de Goiânia à planta do atual bairro Aeroporto, 
destacando-se as avenidas Tocantins e Paranaíba, o estádio Rio Vermelho e as duas 
edificações daquela época ainda existentes: a sede do aeroporto e a estação de 
meteorologia, atualmente com a INFRAERO e com o INEMET, respectivamente. 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 7 

Sede do antigo aeroporto de Goiânia, construído pelo engº Jerônimo Coimbra Bueno, 
edificação ainda existente hoje, no cruzamento das avenidas Tocantins com a Paranaíba. 
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Coimbra Bueno, nas palavras da aviadora Ligia de Bastos Oliveira, 
era um amante do vôo e acreditava no potencial do transporte aéreo para 
manter ligação constante com a capital da República, integrando o Centro-
Oeste ao Sudeste. Admirava o trabalho que os oficiais aviadores do Exército 
vinham desenvolvendo no interior, arrojando-se na abertura de novas linhas 
aéreas que chegassem aos mais distantes rincões do país. Além da construção 
do aeroporto, que entendia ser um valioso instrumento para promover a 
pretendida integração de Goiás ao contexto nacional e estimular no espírito da 
juventude o gosto pelas maravilhas que a tecnologia industrial poderia 
proporcionar, o engenheiro percebeu a necessidade de fundar um aeroclube 
que, então, ensinasse esses jovens a saborear o gosto do vôo, que a máquina 
aérea propiciava. Sentir a emoção de descolar do chão, ganhar altura, subir 
aos céus e vislumbrar lá de cima a imensidão do horizonte que, na planura do 
cerrado, sumia de vista, ouvindo o ruído cadenciado do motor e sentindo o 
vento na face, era a experiência que, sabia Jerônimo, cativaria definitivamente 
a nova geração. 

Aproveitando a Campanha Nacional de Aviação, cujo lema era 
“Dêem Asas ao Brasil”, patrocinada por Assis Chateaubriand, através dos 
seus jornais, “Diários Associados”, que estimulava, assim, a criação de 
aeroclubes pelo país, conseguindo aviões de treinamento básico para os 
municípios que construíssem campos de pouso e iniciassem uma associação 
de entusiastas do vôo responsável pelo ensino das técnicas do vôo, Jerônimo e 
seu irmão, Abelardo, fundaram o Aeroclube de Goiás, em 1937, com sede no 
sítio do novo aeroporto (Pereira, p. 378, 1987). 

A esse respeito relata Ligia de Bastos Oliveira, em entrevista 
especialmente concedida para o desenvolvimento deste trabalho: 

“Os idealizadores e fundadores do Aeroclube de Goiás foram os 
irmãos engenheiros Jerônimo Coimbra Bueno e Abelardo Coimbra Bueno. Em 
reunião realizada no Grande Hotel, no salão principal, com pessoas mais 
representativas desta capital, aprovaram os Estatutos, ficando assim 
constituída a sua primeira diretoria: Diretor presidente Dr. Jerônimo Coimbra 
Bueno, Vice-diretor presidente Dr. Nero Macedo Júnior, Diretor 
administrativo Sr. Arlindo Fleury da Silva e Souza, Vice-diretor administrativo 
Dr. José Amaral Neddermeyer, Diretor técnico Sr. (sargento) Filon Ferrer de 
Araújo e Vice-diretor técnico Sr. Domingos Juliano”20.

20 Ligia de Bastos Oliveira, que atualmente reside no Rio de Janeiro, esteve em Goiânia em 2002, quando foi 
homenageada no Clube das Águias, pelo atual presidente do Aeroclube de Goiás, comandante Arsênio, em 
face do seu pioneirismo como a primeira mulher goiana a se brevetar piloto de avião, em 1940, vencendo as 
fortes resistências da sociedade que, diante do preconceito, não viam com bons olhos a presença da mulher 
na aviação. Após a homenagem, foi combinada a entrevista para fins deste trabalho, que se realizou alguns 
dias depois, fornecendo, na ocasião, detalhes e fotografias da época da fundação do aeroclube. 
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 A aviadora Ligia contou, ainda, que em 1939 o próprio presidente 
Getúlio Vargas doou para o Aeroclube de Goiás um avião de treinamento 
“Bucker”, de fabricação alemã, em uma demonstração da importância que 
reservava à aviação (Figura 8). A frota de aviões do aeroclube contava com 
um “Waco” com motor de 115 HP, um “Fleet” com motor de 125 HP, um 
“Moth” também motorizado com 125 HP, um “Porterfield” de 90 HP e um 
“Aeronca” de apenas 40 HP. Essa diversidade de aparelhos decorria mais da 
inexperiência dos primeiros aviadores do interior nas lidas aeronáuticas, ou 
seja, sabiam pilotar um avião, mas não dispunham do conseqüente necessário 
tino administrativo-comercial. Cada avião precisava de um suprimento de 
peças diferentes, de conhecimentos técnicos por parte dos mecânicos também 
diferentes, de instrutores habilitados a cada um dos modelos e tudo isso era 
muito oneroso, exigia aportes de capital nem sempre disponíveis e, por isso, 
não era incomum que aviões ficassem sem condições de vôo devido a falta de 
um desses elementos (Figuras 9 e 10).

O sargento aviador do Exército, Filon Ferrer de Araújo era o 
principal instrutor de vôo, seguido pelo aviador Stevan Alecsich, um 
iuguslavo. Na primeira turma, que se iniciou em 1938, os alunos eram seis: 
João Batista Gonçalves Filho, Miguel Cunha Filho, Sebastião Maldi, Tufy 
Mamede, Zoilo Freire Santiago e Ligia de Bastos Oliveira. Um dos irmãos do 
instrutor Filon, o Gilberto, brevetou-se piloto de avião no Aeroclube de Goiás, 
ingressando na empresa Viação Aérea Rio Grandense – VARIG, onde chegou 
ao posto de comandante de aviões “Boeing-707”, com um dos quais sofreu 
um acidente em Paris, cujas causas controversas até hoje não foram 
totalmente esclarecidas e, no dia 30 de janeiro de 1979 o comandante Gilberto 
veio a falecer em um outro acidente com o mesmo modelo de avião no 
Oceano Pacífico, em um vôo cargueiro de Tóquio para Los Angeles. 

A aviadora Ligia também relatou a existência de uma escola de aviação 
particular de nome “Escola de Aviação Civil Anhanguera”, da mesma forma 
fundada pelos irmãos Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, mais ou menos à 
mesma época do aeroclube e que tinha como alunos Mario Baiocchi, Arlindo 
Fleury da Silva e Souza, Francisco Valois, Antonio Péclat, Felipe Alexandre, 
Hindeburgo Mendes, Stevan Alecsich e Pilade Baiocchi. Não se recorda, 
contudo, da divulgação de entrega de brevet a alunos daquela escola.  
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Fonte e legenda: Oliveira, LB. 

Figura: 8 
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Fonte: Comando da Aeronáutica. 

Figura: 9 

Foto de 1944 da Sede do Aero-Clube de Goiaz, construída por Jerônimo Coimbra Bueno, 
na área do primeiro aeroporto de Goiânia. Era a escola de formação de pilotos que 
“brevetou” os primeiros aviadores do estado. 



75

Fonte: Comando da Aeronáutica. 

Figura: 10 

Foto da época da fundação do Aero-Clube de Goiaz. O avião de treinamento de prefixo 
“PP-RBQ” à frente da sede daquela instituição. Nesse tipo de aparelho eram formados os 
pilotos goianos. 
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No aeroclube a primeira entrega dessas licenças de vôo aconteceu 
no dia 30 de maio de 1940 (Figuras 11 e 12). Aliás, demorava-se muito para 
receber o brevet, porque a avaliação final para verificar se o candidato estava 
apto à pilotagem de aviões era feita por um “checador” do então 
Departamento de Aeronáutica Civil, sediado no Rio de Janeiro, que passava 
por Goiás esporadicamente. Então, os alunos aprendiam a voar e podiam ficar 
anos aguardando a vinda do “checador”. 

O curso de piloto de avião era constituído de conhecimentos sobre 
aerodinâmica, mecânica, navegação aérea, meteorologia, estrutura dos aviões 
e a parte prática, ou seja, as instruções elementares de vôo. Sua duração era de 
alguns meses apenas, o suficiente para que o aluno adquirisse alguma destreza 
na pilotagem de um aparelho simples, aviões biplanos de madeira e tela, com 
motores de baixa potência que lhes proporcionava pouca velocidade, 
autonomia curta e tinham capacidade para transportar somente o instrutor e o 
aluno.

Portanto, os conteúdos do curso ainda não tinham uma 
padronização derivada de um estudo sistematizado sobre as técnicas de 
pilotagem que garantissem a devida segurança de vôo. Seguiam, mais ou 
menos, as recomendações do Aeroclube da França, primeira instituição do 
gênero no mundo a sistematizar conhecimentos necessários a uma pilotagem 
satisfatória e, por isso mesmo, a única que concedia as licenças de vôo aos 
alunos e, para fazê-lo em outros países, como no Brasil, outorgava um 
aeroclube nacional que o representasse, mediante o acatamento às suas 
recomendações técnicas. 
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Fonte e legenda: Oliveira, LB. 

Figura: 11 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 12 

A entrega dos “brevet” aos integrantes da primeira turma formada pelo Aero-Clube de 
Goiaz, foi realizada mediante solenidades no aeroporto e na sede do Jockey Club de 
Goiânia, em que se procurou emprestar relevância ao acontecimento, cuja marca 
pretendida era mostrar a viabilidade daquele avançado instrumento da modernidade na 
nova capital goiana. 



79

O aeroporto de Goiânia, além das operações dos aviões do 
aeroclube, passou a receber regularmente os aparelhos do CAM, que desviara 
sua rota da cidade de Goiás para a nova capital, garantindo a ligação desta 
com o poder central da República (Figuras 13, 14, 15 e 16). No início, a 
freqüência da linha do CAM para Goiás era semanal, com a saída do Rio de 
Janeiro na 2ª feira, e os pernoites podiam acontecer em São Paulo, Ribeirão 
Preto, Ipameri e, finalmente, Goiânia. A mala postal pesava poucos quilos, 
porque se compunha somente de correspondências e uma ou outra encomenda 
de pequeno volume. Mas, essas correspondências chegavam a dezenas e até a 
centenas de cartas e documentos, constituindo-se em um meio de 
comunicação importante para as cidades servidas pelo CAM. A quantidade 
sempre crescente dessas correspondências contribuiu para que os “coronéis” 
fossem perdendo o controle da informação que chegava ou que era enviada 
para o Rio de Janeiro e São Paulo. 

A freqüência da linha do CAM para Goiás somente aumentou com 
a criação do Ministério da Aeronáutica, em 1941, quando entraram em 
serviço aviões de maior capacidade de carga e passageiros, maior autonomia 
de vôo, melhor equipados com instrumentos de navegação e, evidentemente, 
mais seguros. Cabia, doravante, implantar um serviço de transporte aéreo 
comercial regular no aeroporto da nova capital goiana, que permitisse a 
ligação aérea com o Sudeste do país, especialmente com o Rio de Janeiro, 
sede do governo federal. Jerônimo iniciou gestões nesse sentido junto a 
empresas de linhas aéreas, de forma que pudessem operar regularmente em 
Goiânia.

O transporte aéreo comercial mantinha rota somente até a cidade de 
Uberaba. A empresa que lá servia era a Viação Aérea São Paulo – VASP, 
cujo maior acionista era o governo paulista, que compartilhava a idéia da 
interiorização com vistas à expansão da fronteira, do que dependia muito a 
expansão da própria economia de São Paulo. Considerado então o Estado que 
mais se integrava à economia de mercado internacional, através de um parque 
industrial em franca expansão, fundou sua própria empresa de transporte 
aéreo, a VASP, no dia 4 de novembro de 1933, no Campo de Marte, o 
aeroporto da capital paulista. Inicialmente com capital privado, começou suas 
operações aéreas já em 1934, com a linha São Paulo-Ribeirão Preto-Uberaba 
e uma outra que fazia São Paulo-São Carlos-Rio Preto. Seus aviões bimotores 
“Monospar” comportavam três passageiros mais o piloto. Em 1935 a empresa 
aérea encontrou dificuldades financeiras para continuar suas operações e, 
assim, o interventor do Estado, Armando de Salles Oliveira, estatizou a 
empresa, de forma que ela viesse a participar como um dos instrumentos das 
ações do governo na expansão da fronteira rumo ao Centro Oeste (Pereira, p. 
185, 1987). 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 13 

Avião WACO, do CAM, pousado no primeiro aeroporto de Goiânia, em 1938. À época 
fazia apenas o transporte de malas postais, em face de só dispor de dois lugares. 
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Fonte: Souza, JG. 

Figura: 14 

Os aviões do CAM que pousavam em Goiânia, nos primeiros tempos, despertavam grande 
curiosidade da população, que acorria ao aeroporto como se tratasse de um evento festivo. 
Era o maior símbolo da modernidade fazendo-se presente em terras goianas. 
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Fonte: Souza, JG. 

Figura: 15 

Avião “Dragon” da VASP, a primeira empresa de aviação comercial a estabelecer uma 
linha regular para o aeroporto goiano, mediante subvenção do governo para prolongar sua 
linha de Uberaba até a nova capital goiana. 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 16 

Ao visitar a nova capital de Goiás, em 1940, o diretor do Departamento de Aeronáutica 
Civil, foi recebido pelo superintendente das obras da capital, Jerônimo Coimbra Bueno, 
que acreditava muito no potencial da aviação para ligar o estado ao Sudeste brasileiro de 
forma rápida, confiável e regular. 
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Pelo Decreto-Lei nº 144, de 29 de dezembro de 1937, a empresa foi 
autorizada a prolongar sua linha de Uberaba até a nova capital goiana e, para 
tal passou a receber uma subvenção do governo federal de 3$000 (três mil 
réis) por quilômetro voado. No dia 1º de agosto de 1938 esse prolongamento 
da linha de Uberaba foi inaugurado, pousando o primeiro avião comercial de 
linha aérea regular no recém-construído aeroporto de Goiânia. 

Mas, já no ano seguinte, pelo Decreto-Lei nº 1.682, de 14 de 
outubro de 1939, o governo determinou que a linha aérea da empresa para 
Goiânia não se constituísse mais em simples prolongamento da linha de 
Uberaba, o que em termos técnicos significava uma cota de carga e 
passageiros reduzida para sua agência de Goiânia, mas que tivesse sua origem 
da própria capital paulista e, para o cumprimento desse novo dispositivo legal, 
foi concedida à VASP uma nova subvenção de 6$000 (seis mil réis) por 
quilômetro voado, com a exigência que fosse utilizado, para tal fim, aviões 
trimotores com capacidade para transportar até 16 passageiros, como os 
“Junker” Ju 52/3m que a empresa recebera da Alemanha e utilizava para sua 
rota Rio-São Paulo. No dia 2 de janeiro de 1940 a VASP inaugurou a rota de 
Goiânia com os novos aviões (Figura 17).

No início dessa linha a freqüência dos vôos continuou a ser 
semanal, igual a do CAM, contudo, em vôo com somente uma escala em 
Uberaba, para abastecimento de combustível. A viagem oferecia mais 
conforto e segurança do que a realizada nos antigos aparelhos, pois o “JU”, 
como ficou conhecido o trimotor da VASP, tinha fuselagem totalmente 
metálica e cabine de passageiros espaçosa. Seus três motores proporcionavam 
uma velocidade de cruzeiro de 250 km/h, superior a dos aviões do CAM, 
possibilitando atingir Goiás em questão de poucas horas. Sua autonomia de 
vôo também maior permitia-lhe apenas uma escala para se reabastecer de 
combustível. Assim, os usuários goianos do transporte aéreo passaram a 
dispor de uma ligação rápida e mais segura com o Sudeste do país. 

A partir de então outras empresas de transporte aéreo regular 
começaram a fazer escalas em Goiânia: 

O Consórcio Real-Aerovias, decolando do Rio de Janeiro, com 
escalas em Caxambu, Varginha, Alfenas, Passos e Uberaba, em Minas Gerais 
e Anápolis e Goiânia, em Goiás. Utilizava aviões “Bristol” 170 e os famosos 
“Douglas” DC-3, comportando por volta de 30 passageiros; 
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Fonte: Oliveira, LB. 

Figura: 17 

O avião trimotor alemão “Junkers” JU-52, da VASP, em viagem de estudo da nova linha 
direta de São Paulo para Goiânia. A partir da entrada desse modelo de avião na referida 
linha, a subvenção por quilômetro voado do governo à empresa paulista aumentou. 
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A Transportes Aéreos Nacional, decolando do Rio de Janeiro e 
escalando em Uberlândia, no Triângulo Mineiro e, em Goiás, pousando em 
Goiânia, Anápolis, Porto Nacional e Santa Terezinha e, com uma segunda 
linha que saía de Goiânia para Jataí e Aragarças, adentrando depois para o 
Mato Grosso, até Cuiabá. Utilizava inicialmente aviões “Douglas” DC-3 e, 
depois, passou também a se utilizar dos “Curtiss” C-46, que transportavam até 
50 passageiros e oferecia maior conforto;

A Empresa de Transportes Aéreos Aerovias Brasil, uma linha 
decolando do Rio de Janeiro para Belo Horizonte e, a seguir, para Anápolis e 
Goiânia e, uma segunda linha saindo de São Paulo para Poços de Caldas, 
Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Anápolis, Porto Nacional, Pedro Afonso e 
chegava até Belém do Pará. Utilizava aviões “Lockheed” 12H2, “Fairchild” 
L.12 A, os “Douglas” DC-3 e “Curtiss” C-46; 

Uma das principais empresas da aviação brasileira embora tivesse 
sua origem em Anápolis, em 1947, o Loide Aéreo Nacional, não teve 
participação expressiva no meio do transporte aéreo em Goiás, porque mesmo 
tendo começado suas operações aéreas servindo ao transporte de 
trabalhadores da área de colonização de Ceres, com aviões “Douglas” DC-3, 
com o nome de Transportes de Carga Aérea S.A., logo a seguir mudou sua 
sede para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e, dali expandiu 
suas rotas para todo o país, crescendo a ponto de se tornar uma das melhores 
empresas de aviação então existentes, contudo, relegando Goiás a um plano 
secundário, onde operou com aviões “Curtiss” C-46, em linhas cujos destinos 
estavam no Mato Grosso e Pará. (Pereira, p. 308, 1987). 

Por toda a década de 40 esse movimento de aviões de empresas 
comerciais de vôos regulares aumentou no Estado, em grande monta devido 
às possibilidades de apoio logístico oferecido pelo aeroporto de Goiânia que, 
dispondo de uma infra-estrutura considerável, servia de entreposto às 
empresas aéreas que se aventuravam em estabelecer linhas para o interior do 
Estado e mesmo para além de suas divisas. 

Vale ressaltar que, conforme demonstra Pereira (1987), tornou-se 
hábito essas linhas aéreas comerciais acontecerem somente mediante subsídios 
governamentais, pois, segundo a ótica capitalista tais linhas não eram lucrativas 
e, por isso, não interessavam às empresas. Mas, como a pretensão do governo 
era utilizar o transporte aéreo em geral (e não somente a aviação militar) para 
alcançar seu objetivo de interiorização, acreditando que a demanda pelos 
transportes aéreos acabaria por acontecer, passou a subvencioná-las. 

As freqüências dos vôos eram normalmente semanais, com algumas 
poucas exceções, devido à quantidade de aviões de que dispunham as empresas 
para atender um fluxo cada vez maior de novas rotas (Figuras 18, 19, 20 e 21).
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Fonte: QG – 1ª ZA 

Figura: 18 

O “Douglas” DC-3 / C-47 serviu por longo tempo tanto as empresas de linhas aéreas, como 
ao Correio Aéreo Nacional, nas linhas que faziam pelo interior. Avião robusto, pousava em 
pistas de difícil acesso e adquiri-lo era fácil, pois constava como um dos excedentes de 
guerra disponíveis em maior quantidade. 



88

Fonte: Dufriche, CE. 

Figura: 19 

O avião “Curtiss Commando” C-46, da VASP, cujo conforto era superior ao que podia 
oferecer o DC-3, passou a pousar em Goiânia na linha que fazia para São Paulo. 
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Fonte: Dufriche, CE. 

Figura: 20 

Avião “Bristol” 170, de fabricação inglesa, que passou a ser operado pela empresa Real, 
nos seus vôos para Goiânia. Essa empresa também fazia suas linhas para o interior do país 
mediante subvenção do governo. 
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Fonte: Dufriche, CE. 

Figura: 21 

O avião “Fairchild” foi utilizado pela empresa Aerovias Brasil na suas linhas para o 
interior, mas também foi utilizado pela Fundação Brasil Central na Marcha para Oeste.  
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Infelizmente a precária organização do transporte aéreo brasileiro 
daquela época, tanto da aviação militar quanto da comercial, não legou 
registros sobre as quantidades de passageiros e cargas movimentados no 
território goiano. Os registros existentes nos órgãos públicos centrais sediados 
mormente no Rio de Janeiro referem-se à movimentação desses itens em todo 
o país. Os dados estatísticos sistematizados dos diversos aeroportos nacionais 
somente começaram a ser elaborados a partir da década de 70, quando surgiu 
a INFRAERO. Entretanto, em qualquer circunstância, comparados os dados 
quantitativos do movimento de passageiros e carga transportados pelos 
diversos meios – rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo – é 
presumível que o meio aéreo deve ficar aquém do quantitativo dos outros 
meios, porque o avião, para romper com a força da gravidade, não pode 
exceder sua capacidade de carga definida pela relação peso/potência dos 
motores/sustentação. Porém, o transporte aéreo define sua importância no 
valor agregado da carga transportada e não na quantidade, o que torna a 
exposição de dados quantitativos inexpressiva. O que, enfim, demonstra o 
grau de participação do meio de transporte aéreo em um empreendimento na 
sociedade é a qualidade da carga e a importância do passageiro transportado 
para um determinado fim, diferentemente dos demais meios de transporte, em 
que a quantidade expressa suas importâncias. 

No início da década anterior, o capitão Lysias observara que uma 
viagem do sul goiano até Porto Nacional levava dias para ser realizada, em 
sua maior parte em lombo de cavalo ou mesmo a pé. Já nos anos 40 o 
aeroporto de Goiânia tinha condições de apoiar os vôos diretos com destino 
aquela cidade do centro goiano, cuja duração era de pouco mais de duas horas 
e o passageiro, ao invés de montar em uma sela dura sob sol ou chuva, 
refestelava-se em um estofado e era servido por um serviço de comissária de 
bordo que lhe proporcionava, naquele curto espaço de tempo, além de alguns 
quitutes e bebidas, jornais e revistas para sua distração. E era dessa maneira 
que os investidores do Sudeste do país se deslocavam para o sertão, em busca 
de novos negócios. Enfim, a inserção de Goiás na economia de mercado do 
Sudeste brasileiro (Figura 22).
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Fonte: Souza, JG. 

Figura: 22 

Um avião da VASP, em 1940, que fazia a linha para Goiás, foi batizado com o nome 
“Cidade de Goiânia”, em homenagem daquela empresa aos construtores da nova capital 
que, por sinal, haviam conseguido, junto ao governo federal, a subvenção para que a 
empresa voasse para Goiânia. 
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O aeroporto de Goiânia e o seu aeroclube também estimularam a 
abertura de campos de pouso e fundação de aeroclubes em cidades do 
interior goiano, como o caso de Rio Verde, onde um apaixonado pela 
mecânica e pelos transportes, João do Carmo Nascimento, o “João Ford”, 
dedicou-se à implantação do aeroclube local, o que se deu no dia 30 de 
junho de 1941 e, pelo Decreto Estadual nº 6.738, de 21 de novembro de 
1942 obteve um auxílio financeiro para a consolidação daquele aeroclube no 
valor de cinco mil réis e, no ao seguinte, outro auxílio de cinco contos de 
réis (Neto, p. 115, 1988). Os entusiastas da aviação local começaram a 
realizar um tipo de serviço aéreo que contribuiu para despertar a atenção da 
população do Sudoeste do Estado para as potencialidades do aparelho 
voador: o transporte de doentes graves para localidades providas de 
melhores recursos médicos e, também, transportando remédios que eram 
lançados, em vôo rasante, nas fazendas interior adentro, onde havia alguém 
doente e cujas estradas de acesso eram precárias tornando o transporte 
terrestre muito lento. Seu primeiro presidente, Epaminondas Portilho 
posteriormente passou a compor junto a “João Ford” o quadro de instrutores 
de vôo do Aeroclube de Rio Verde. O guarda-campo, Henrique Duarte, o 
“seu Henriquinho”, também se responsabilizava pela manutenção dos 
aviões: um “Piper Cub”, um “Porterfield” e um “Fokker Wulff”, todos 
propícios à instrução básica de vôo. A primeira turma a se formar no curso 
de piloto de avião naquele aeroclube, no dia 30 de dezembro de 1941, era 
constituída pelo Dr. Délio Chaves, Sebastião Pereira de Almeida, Wilson 
Seabra Guimarães, as mulheres Célia Damiani e Ceres Bastos, e os próprios 
“João Ford” e Epaminondas Portilho. 

As atividades aéreas no Sudoeste goiano, com os aviões do 
aeroclube transportando pessoas, medicamentos e pequenas encomendas para 
a zona rural levou o prefeito Martinho Palmerston Ribeiro Guimarães, alguns 
anos mais tarde, a tecer gestões junto ao então governador de Goiás, o Engº 
Jerônimo Coimbra Bueno, para a construção de um aeroporto em Rio Verde, 
que foi inaugurado, então, no dia 23 de junho de 1947, com a presença do 
próprio governador. O pouso do primeiro avião comercial, um “Douglas” DC-
3, na mesma ocasião, levou ao aeroporto uma expressiva multidão que, 
curiosa, perscrutava a novidade que, doravante, passaria a fazer parte do 
cotidiano da cidade. Assim, o transporte aéreo parecia ter conquistado o 
coração da gente do Sudoeste. (Neto, p.115, 1988). 

É importante ressaltar que aquela região do Estado apresentava-se 
mais permeável ao processo de modernização, porquanto sua liderança 
vislumbrava ser o caminho para São Paulo a maneira de instrumentalizar-se 
para romper com o julgo arcaico dos oligarcas da região.
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Outra região do Estado que parecia já estar se beneficiando com a 
modernização proporcionada pela tecnologia industrial, o Sul, e que já recebia 
regularmente os aviões do CAM, também passou a dispor de um aeroclube 
em Ipameri, onde um grupo de aficcionados pela aviação construíram um 
hangar e começaram a treinar jovens a voar em aviões “Paulistinha” Cap-4, 
produzidos pela indústria paulista. Firmo Ribeiro, Alberto Lostracche e o 
“Menino do Chiquinho”, José Francisco Vaz Lopes, compunham a equipe de 
frente do aeroclube ipamerino.21

O campo de aviação que servia de base para o aeroclube de Ipameri 
não era aquele então utilizado pelos aviões do CAM, mas outro construído 
pelo Departamento de Aeronáutica Civil, do então Ministério da Viação e 
Obras Públicas, em 1938 e, logo a seguir, viria a servir ao transporte aéreo 
comercial de linhas regulares e mesmo aos aviões do CAM e do aeroclube 
local. Nos anos sucessivos passaram a fazer escala ali aviões das empresas 
Real Aerovias, VASP e Loide Aéreo, procedentes de São Paulo e Uberaba e 
com destino à Goiânia, Anápolis e Formosa. 

O telégrafo do 6º Batalhão de Caçadores do Exército, o da Estação 
da Estrada de Ferro e uma estação de rádio-amador proporcionavam um 
eficiente suporte à navegação aérea nas rotas que por ali passavam, 
transmitindo condições meteorológicas, condições de operacionalidade do 
campo de pouso, quantidade de passageiros e carga a embarcar e, mediante 
solicitação das tripulações ainda em vôo se aproximando da cidade, faziam 
providenciar o apoio necessário ao pronto atendimento logo a seguir do 
pouso.

Mas, a ação do aeroclube naquela localidade gerou alguns frutos 
para a aviação militar, pois, nos anos subseqüentes dali seguiram para a 
Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, jovens que 
viriam a se tornar oficiais aviadores: Aristides Paulo Lopes Ceva, Euler Porto, 
José Carneiro e Ivan Moacir da Frota, este chegando ao último posto da 
hierarquia militar, Tenente-Brigadeiro, após se tornar piloto de aviões de 
combate e realizar cursos de guerra aérea na Suécia, na França e na Itália, 
terminando sua carreira como comandante do Comando Geral do Ar, que é o 
braço armado da aeronáutica, constituindo-se na Força Aérea Brasileira – 
FAB.

21 José Francisco Vaz Lopes após concluir o curso científico – hoje ensino médio – prestou concurso para o 
recém-criado Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, de São José dos Campos (SP), onde se formou 
engenheiro aeronáutico, na 1ª turma e, hoje, com pouco mais de setenta anos de idade, dirige sua empresa 
de engenharia, em São Paulo. Ele concedeu uma entrevista para subsidiar este trabalho, nos meados de 
2002, em Ipameri, cujos tópicos tratados foram variados e detalhados, sendo utilizado aqui somente o 
necessário para ilustrar a atividade aérea no Sul goiano. 
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Alguns fatos relatados por um desses pilotos do Aeroclube de 
Ipameri, o José Francisco, merecem atenção, devido às suas peculiaridades 
no contexto econômico da época: o transporte de carne (somente lombo de 
gado bovino) realizado pelos aviões que seguiam para o Rio de Janeiro, o 
transporte de cristais procedentes de Cristalina com destino à São Paulo e o 
transporte do mesmo minério efetuado regularmente por aviões “Boeing” 
B-17, conhecidos pela alcunha de “Fortaleza Voadora”, do Exército norte-
americano, para aquele país. Não precisou o motivo dessas operações, 
talvez mais uma ação debitada em função do esforço de guerra, já que 
transcorria a primeira metade da década de 40, mas informou que sempre 
que podia decolava com o “Paulistinha” do aeroclube para Cristalina, a fim 
de ver aqueles enormes aviões americanos que iam buscar cristal 
selecionado.  

Pode-se inferir, em decorrência do seu relato, os comentários então 
tecidos com os amigos ao retornar de lá, especulando sobre as possíveis 
aplicações daquela carga de certa forma estranha para um avião de guerra. Em 
suma, o pequeno avião de treinamento do aeroclube proporcionava ao jovem 
obter um conhecimento, como se diz hoje, em “tempo real”, impossível por 
outro meio. Conhecimento esse que, certamente, passaria a ser compartilhado 
com outros jovens e até com adultos, gerando, a partir daí diversos 
comentários e conclusões. 

A passagem descrita bem ilustra as possibilidades de comunicação 
que o avião passara a propiciar à gente do sertão servida pelo transporte aéreo. 
Basta comparar os tempos de viagem entre Ipameri e Cristalina: Lysias 
Rodrigues demorara um dia para percorrer o trecho por via terrestre na sua 
viagem precursora de implantação da rota do rio Tocantins, e o pequeno avião 
do aeroclube o percorria em questão de duas horas e meia de vôo apenas 
(Figuras 23, 24 e 25).

Outros aeroclubes foram iniciados em mais algumas cidades 
interioranas, entretanto suas sobrevivências ficavam a mercê da obtenção de 
peças de reposição, de pilotos experientes que ministrassem instrução de vôo 
e do interesse das prefeituras em subsidiar suas implantações definitivas. O 
pessoal mais antigo, contudo, via aquelas iniciativas como apenas uma 
espécie de “brinquedo de luxo” de jovens sonhadores e, assim, algo que não 
se devia levar muito a sério, como bem expressou o Dr. Raymundo Gomes da 
Frota, prefeito de Ipameri à época, quando seu filho caçula, Ivan Moacyr da 
Frota, preferiu ser aviador do que médico, profissão do pai: “Tem graça: 
deixar de ser doutor para ser chofer de avião!” 
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Fonte: arquivo do autor. 

Figura: 23 

A placa de fundação do novo aeroporto de Ipameri, aquele onde se instalou o aeroclube da 
cidade. Construído em 1938 pelo Departamento do Aeronáutica Civil, do então Ministério 
da Viação e Obras Públicas, veio a servir às empresas VASP, Real, Aerovias e Lóide 
Aéreo, alem dos aviões do CAN. 
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Fonte: arquivo do autor. 

Figura: 24 

Estação de passageiros do aeroporto de Ipameri, datada de 1938, construída pelo 
Departamento de Aeronáutica Civil. No mesmo aeroporto estava sediado o aeroclube da 
cidade.
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Fonte: arquivo de autor. 

Figura: 25 

Cabeceira da pista do aeroporto de Ipameri, de onde decolavam os aviões com destino à 
Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto que os aviões comerciais, na localidade, 
serviam mais aos proprietários das charqueadas, fábricas de lacticínios, fábricas de 
calçados, beneficiadoras de arroz e grandes proprietários de terras, os pertencentes ao CAN 
atendiam, prioritariamente ao comando do 6º Batalhão de Caçadores do Exército, ali 
sediado.
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Mas, o transporte aéreo estava se definindo como um eficiente 
instrumento do governo federal para fazer chegar ao sertão a sua presença e, 
por conseguinte, a sua autoridade, e viajar de avião já se apresentava como 
sinal de status social, pois o faziam políticos, altos funcionários do governo, 
grandes investidores e latifundiários. Desembarcar no aeroporto, procedendo 
da capital federal, trazendo na bagagem objetos de arte, fina indumentária, ou 
mesmo comentando as últimas notícias sobre a modernidade presente no 
litoral ou mesmo da política, expressava proximidade com o poder. Podia-se 
dizer que o avião havia se tornado a carruagem da modernidade em que os 
burgueses imitavam os nobres do passado. 

O avião também possibilitou a vinda, procedentes do Rio e de São 
Paulo, de técnicos e engenheiros para ultimar os acabamentos da nova capital, 
uma vez que Goiás carecia desses profissionais, tão necessários à consecução 
do projeto da cidade. O vôo, considerado rápido em relação aos outros meios 
de transportes, permitia que viessem à Goiânia, gerenciassem os trabalhos e, 
em seguida, retornassem ao Sudeste sem demoras22 O comportamento militar 
dos tripulantes da aviação comercial garantia o cumprimento dos horários, a 
atenção constante aos passageiros e os munia com um eficiente senso de 
responsabilidade para cumprirem suas missões sem pestanejar. Impecáveis 
em seus uniformes de aviadores mantinham uma postura corporal que 
impressionava não só os passageiros, mas, também a gente da terra que fazia 
do aeroporto o ponto de encontro com as novidades (Lavenére Wanderley, 
p.142, 1974). 

22 Em reportagem especial intitulada “A contribuição da aviação para o progresso de Goiânia – dos 
biplanos do CAN aos gigantescos Boeings”, de 24/10/79, o jornal “Folha de Goiaz”, o autor discorre sobre 
as possibilidades e comodidades proporcionadas pelo transporte aéreo aos usuários goianos a partir do 
novo aeroporto, iniciando sua matéria dizendo: “Quando se escrever a história do desenvolvimento do 
Centro Oeste brasileiro terá de se dedicar um dos seus mais importantes capítulos à aviação nacional. 
Gerealdo Teixeira Álvares, no seu livro ‘A luta na epopéia de Goiânia’ editado em 1942, como contribuição 
ao ‘Batismo Cultural de Goiânia’ afirmava: O avião é o maior propulsor do progresso no Oeste”, 
enfatizando, assim, a importância que se dava ao meio de transporte aéreo na consecução do projeto da 
nova capital, a partir da iniciativa de Jerônimo Coimbra Bueno. A reportagem informa que o engenheiro 
construtor da nova capital pretendia construir um imenso lago represando o rio Meia Ponte na altura do 
Jaó, para construir o “Yate Clube de Goiânia” e um ancoradouro especial para hidroaviões. 
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3.2 O transporte aéreo presente nos projetos de colonização do Centro 
Oeste

A partir do Estado Novo a idéia da Marcha para o Oeste passou a 
traduzir as intenções do governo federal quanto à unificação nacional, através 
do que entendia ser o preenchimento dos “vazios” existentes no interior, no 
que se pretendia então a expansão da economia de mercado do Sudeste rumo 
ao Centro Oeste. Embora não pudesse ser considerada como um projeto de 
governo para um país, foi utilizada como instrumento principal para redimir o 
país do que entedia-se como “atraso”. 

A operacionalização da Marcha para o Oeste ficou a cargo de uma 
organização cujo nome já expressava seu objetivo, a “Fundação Brasil 
Central”, que decorreu da viagem de Vargas à ilha do Bananal, em outubro de 
1940. Segundo Lima Filho (p. 40, 2001), o tenente do Exército Acary de 
Passos Oliveira efetivo do quadro funcional do Palácio das Esmeraldas e, 
então à disposição do Gabinete Militar da Presidência da República, foi 
encarregado de construir no Bananal um campo de pouso que possibilitasse a 
descida de um avião conduzindo ao interior, pela primeira vez, o presidente 
da República e comitiva, onde ficaram por cinco dias. 

Ali, o Ministro de Estado João Alberto Lins de Barros idealizou o 
que viria a ser uma expedição de abertura à colonização que, fazendo base em 
terras goianas, adentraria pelo Mato Grosso buscando caminho para a 
Amazônia. Esse ex-chefe da Comissão de Defesa da Economia Nacional, 
encarregou outro membro daquela comitiva, o capitão do Exército Flaviano 
de Matos Vanick de comandar a expedição, cuja denominação passou a ser 
Expedição Roncador Xingu e tinha o objetivo de estabelecer uma base de 
operações no sertão e dali seguir até a serra do Roncador e atingir o rio Xingu, 
estabelecendo núcleos populacionais que, em sua pretensão, deveriam se 
transformar em futuras modernas cidades no sertão, com uma mentalidade 
que eles consideravam como “progressista” e, por isso, no seu entender , 
seriam irradiadoras da modernização proporcionada pelo governo federal. 
Tinha o ministro o apoio do governo estadual de Pedro Ludovico, que contava 
com essa empreitada como um considerável reforço na sua campanha contra 
as hostes caiadistas. 

A expedição desde o início se revestiu de caráter militar, conforme 
ditava o Decreto-Lei nº 5.801, de 8 de setembro de 1943. Nele os objetivos da 
expedição não deixavam dúvidas sobre as pretensões do governo federal: das 
margens do rio Araguaia para Santarém, na confluência dos rios Tapajós e 
Amazonas, deveria fundar um núcleo de colonização no rio das Mortes, na 
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serra do Roncador fundar outro núcleo e, quando já consolidado, prosseguir 
até o vale do Xingu. Os núcleos de colonização deveriam ter uma estrutura 
necessária ao apoio da continuidade da expedição, como: campos de pouso, 
telégrafo, posto de atendimento médico, oficinas e hospedarias. 

No dia 7 de agosto de 1943 a expedição partiu de trem de ferro em 
direção à Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dessa localidade viajou em 
caminhões por dez dias rumando para Aragarças, pequeno povoado de 
mineradores às margens do rio Araguaia, onde montou sua primeira base, 
conforme estava previsto. 

Guilherme Velho (p.145, 1976), com relação a tal projeto, 
considera que a Marcha para o Oeste, cuja concretização estava a cargo da 
Fundação Brasil Central, inicialmente através da Expedição Roncador Xingu, 
apresentou-se como uma justificativa do autoritarismo característico da era 
Vargas e, principalmente, do Estado Novo. Recorrendo a Cassiano Ricardo, 
completa que a estrutura militar adotada visava a manutenção do controle dos 
expedicionários, aqueles novos bandeirantes, que para se amoldarem ao 
cotidiano hostil do sertão, tornavam-se homens primitivos, com as facetas 
inerentes à essa postura, inclusive a indisciplina. E, sem dúvida, a 
militarização infundia às comunidades do sertão a visão de que o corpo 
organizado era condição indispensável do progresso, ou seja, surgia daí 
elementos do mito, que Lenharo (p. 15, 1986) especifica como atinentes “para 
a imagem da nação em movimento à procura de si mesma, de sua integração e 
acabamento.”

O movimento era a característica que definia a ação, porque 
concretizar os planos de colonização daquela expedição partindo do sertão 
rumo à Amazônia, cruzando o rio Araguaia e adentrando uma floresta 
intensamente recortada por infindáveis cursos d’água, para alcançar a cidade 
de Santarém às margens do rio Amazonas, constituía-se em tarefa hercúlea 
praticamente impossível, conforme anteviam os pilotos de avião, como Lysias 
Rodrigues, por estarem acostumados a sobrevoar alguns dos densos trechos 
da floresta amazônica, nas suas tentativas de implantação de campos de 
pouso.

Apesar disso, a expedição foi adiante cumprindo sua finalidade de 
movimento sempre para o oeste. Era uma marcha difícil, apesar dos recursos 
técnicos existentes e, por isso, a progressão foi muito lenta e cheia de 
imprevistos que desafiaram a resistência de seus integrantes. O governo usou 
de toda tecnologia disponível para dar o devido suporte aos expedicionários e 
à própria Fundação: oficinas, maquinário pesado, telégrafo e, evidentemente, 
o avião. Disponibilizou inicialmente três aviões à direção da Fundação: um 
bimotor “Focker Wulf”, de fabricação alemã e dois “Fairchild”, de fabricação 



102

norte-americana, e uma das suas primeiras realizações em Aragarças foi a 
construção de um campo de pouso que servisse de base para os vôos com 
destino à vanguarda da expedição. À medida que avançava a expedição novos 
campos de pouso eram construídos para permitir a chegada dos aviões com 
suprimentos de toda a espécie e, também, permitindo o acompanhamento da 
progressão por parte do governo. 

Desde o início do uso do avião como instrumento pioneiro na 
expansão da fronteira, ficou claro que estaria interligado com os modernos 
meios de comunicações e, naquele momento, era o telégrafo que com ele fazia 
dupla, um apoiando o outro. 

Ainda não existiam aparelhos de comunicação de longo alcance à 
bordo dos aviões, mas em suas bases de operações era necessário que 
houvesse uma estação para manter o contato entre as próprias estações e, 
também, delas com os aviões, tanto para trocarem informações sobre as 
condições meteorológicas como para informarem sobre a progressão dos vôos 
e as disponibilidades de carga e passageiros em cada uma das bases.

No âmbito da Fundação Brasil Central, a ocupação aérea é tratada 
por Lima Filho como um fator de mudança no ritmo de vida da gente do 
interior em contato com os expedicionários: 

“O tempo anterior era o do ritmo das águas, da vida lenta do 
interior, embalada pelo correr do rio que lhe dava sustento com o peixe, as 
roças das vasantes e os diamantes dos garimpos. O tempo mesmo dos 
pioneiros expedicionários e colonizadores era orientado pelos rumos dos rios 
Araguaia, Pindaíba, Mortes, Xingu, Kuluene, Tapajós. Tempo das 
embarcações e das canoas que desconheciam, na região, a aceleração 
crescente do tempo das ferrovias (Ortiz, 1991, Hardman, 1991) e tendo de 
conviover de forma abrupta com o tempo dos aviões. O tempo deu um salto 
exponencial, impondo repentina velocidade no mundo do sertão. Como disse 
Ortiz (1991, p.222), ‘Os homens estavam acostumados a transitar no interior 
de um continuum espacial a uma velocidade que os integrava à paisagem’... A 
velocidade impõe o princípio da ‘circulação’... da modernidade.Circulação de 
pessoas... do bem-estar do indivíduo pelo acesso à medicina da capital do país, 
dos bens da economia, como as matrizes e reprodutores de gado, povoando os 
postos da Fundação Brasil Central, dos remédios, dos cigarros, dos alimentos 
jogados dos aviões para as frentes expedicionárias. É o tempo dos aviões que 
deixam para trás as trilhas dos carros de boi e a zinga das canoa. A Fronteira 
aqui se caracteriza pela ocupação definitiva do espaço aéreo regional do 
interior do país. Os campos de pouso construídos pelos expedicionários da 
década de 1940 a 1950 se modernizam e são incorporados definitivamente à 
estrutura militar da FAB” (Lima Filho,p.130,2001). 

Ou seja, além dos aspectos relativos ao uso do avião como 
instrumento da ação governamental e do seu simbolismo do que acreditava o 
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governo ser a personificação de um progresso do interior, também acontecia 
por ele uma mudança no ritmo de vida do sertão e, em conseqüência, na 
própria cultura local, uma vez que, mediante a velocidade com que os 
acontecimentos passaram a se suceder, a assimilação dos seus efeitos pelas 
comunidades do interior passou a ser realizada impositivamente, sem prazo 
para aceitação ou mesmo para possíveis reações. Por exemplo, se o “fio do 
bigode” tinha então o poder de garantir a mútua confiabilidade de dois 
contratantes, a partir do acesso rápido ao cartório da cidade grande mais 
próxima, a assinatura escrita e com firma reconhecida logo substituiu o valor 
da palavra oral, o que pelos mais velhos foi considerada como a perda da 
“honra”, qualidade que até aquele momento representava o valor moral de um 
homem, pois para um homem honrado bastava a palavra dita.23 Assim, o 
avião produziu mais esse efeito de mudar o ritmo da vida do interior do qual 
passava a participar. 

Além do campo de pouso de Aragarças outros foram construídos 
pela Fundação Brasil Central, dando origem a povoações que vieram depois a 
se transformar em cidades, como Xavantina, no Mato Grosso, às margens do 
rio das Mortes. Esses campos de pouso passaram a integrar a estrutura do 
recém-criado Ministério da Aeronáutica24 e, por isso, integraram a rede de 
linhas do Correio Aéreo Nacional – CAN, com origem no Rio de Janeiro e 
destino em Xavantina. Posteriormente, quando os aviões “Douglas” DC-3 
passaram a ser utilizados pelo CAN, designados como C-47, essa linha aérea 
foi estendida até Manaus e, a seguir, para Roraima. O Ministério da 
Aeronáutica montou estações de comunicações nos principais campos de 
pouso construídos pelos expedicionários e em outros fora da área de atuação 
da Fundação, para propiciar às tripulações dos aviões o necessário apoio à 
navegação aérea: Goiânia, Campo Grande, Corumbá, Cuiabá e mesmo em 
Santarém. 

23 Na década de 70 o fato foi reproduzido na Amazônia, quando os generais-presidentes procuraram 
expandir a fronteira econômica à Região e um quadro real daquela época expressa bem a contraposição da 
velocidade da modernidade e a da cultura do interior: Na cidade de Tefé, no Estado do Amazonas, o vice-
prefeito responde ao pedido de assinatura de um contrato de arrendamento de um seu terreno, por parte do 
arrendante: “Papel, para quê papel?! Se tu não me paga é porque tu não é homem, é moleque e, então, não 
carece viver, eu te mato. E o dia que papel valer mais que minha palavra é porque eu não sou mais homem, 
então eu mesmo me mato. Se tu quiser arrendar vai lá e ocupa o terreno, se não quer deixa que outro 
arrenda (o autor deste trabalho estava presente naquele momento).  
24 O Ministério da Aeronáutica foi constituído por Getúlio Vargas em 1941, concretizando, assim, a antiga 
pretensão dos militares de congregar em um órgão único toda a estrutura aeronáutica do país, incluindo o 
transporte aéreo civil, em função da defesa nacional, conforme o conceito de Poder Aéreo, de Douhet. O 
novo ministério, de cunho militar, foi composto pelos acervos da Aviação do Exército, da Aviação Naval e 
do Departamento de Aeronáutica Civil, então do Ministério da Aviação e Obras Públicas. Este último 
passou a compor a estrutura do novo ministério como um seu departamento, cujo diretor era um oficial 
general da nova força militar. A FAB passou a ser responsável inclusive pela administração de aeroportos, 
pela estrutura de apoio à navegação aérea e pelo Correio Aéreo que, desse momento em diante passou a 
denominar-se Correio Aéreo Nacional – CAN, nome que indicava a finalidade de sua atuação. 
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Os aviões transportavam, além dos passageiros e carga da Fundação 
Brasil Central, pessoas doentes, aquelas acometidas de malária, vítimas de 
picada de cobra e de outros animais peçonhentos, funcionários que por não 
terem resistência suficiente adoeciam e, então, eram removidos de volta à 
civilização. Eram realizados vôos de mapeamento sobre as áreas a serem 
penetradas, fornecendo às equipes de terra informações sobre as condições 
existentes à frente e quais os percursos mais indicados para a progressão da 
expedição.

Em todas as frentes pioneiras, o avião desde que passou a existir foi 
considerado um valioso instrumento para manter a conexão do pessoal 
envolvido na vanguarda com o seu comando maior, mormente centrado na 
sede do governo e quem lhes propiciava o imprescindível apoio logístico, sem 
o qual não sobreviveria. 

As realizações da Fundação Brasil Central, como toda ação de 
governo que é centralizada e que, igual à ela erigiu-se sob a semelhança das 
estruturas militares, duraram enquanto havia esse elo de contato permanente 
entre aquela frente e o governo, pois elas só se mantém enquanto a voz de 
comando chega à frente e o fluxo de suprimentos é garantido. A partir do 
momento que esse elo foi interrompido, na mudança política que se 
processou no país, os pioneiros da Fundação foram relegados ao abandono e, 
sem recursos do governo, a Fundação entrou em franco declínio até 
extinguir-se.

As cidades de Aragarças e Xavantina, principais bases da 
Fundação, tornaram-se, com o tempo, em núcleos populacionais expressivos 
no interior, muito em função dessa ação de governo. O contato direto e 
continuado com gente do Sudeste do país modificou a cultura local e as 
idéias de progresso se misturaram com a sensação de abandono. Um misto 
de frustração e saudosismo assenhorou-se daquelas comunidades 
interioranas, pois não era mais possível apagar da memória e do próprio 
cotidiano os traços da modernidade trazidos pelo pessoal da Fundação (Lima 
Filho, p.177, 2001). 

A decadência de que Aragarças foi vítima continuou por longo 
tempo e, ainda na década de 80 produzia os nefastos frutos, quando a vizinha 
cidade de Barra do Garças, do lado do Mato Grosso, inaugurou seu 
aeródromo onde passou a operar uma linha aérea regular, enquanto que o 
antigo campo de pouso de Aragarças era desativado de vez, não constando 
mais do Manual de Rotas Aéreas, publicação oficial do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo, do Ministério da Defesa, substituto dos 
ministérios militares de outrora (Mapa 3). 
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Fonte: Oliveira, AP. 

Mapa: 3 

Área de atuação da Fundação Brasil Central, e seus campos de pouso: Aragarças, 
Matrinchã, Chavantina, Campo dos Índios e Posto Tanguru. Eram campos rústicos, com 
piso de terra, que limitava a modelo de avião que ali podia pousar, mas que possibilitava o 
necessário apoio aéreo aos integrantes da FBC. 
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Convém citar o extremo risco em que se realizavam os vôos da 
Fundação Brasil Central. Os seus aviões não possuíam instrumentação de 
navegação avançada e eram de médio para pequeno porte, suas autonomias 
também não lhes permitiam vôos de longa duração. Contudo, a área em que 
atuavam já se revestia de densas florestas de horizonte a horizonte, sem pistas 
ou clareiras que pudessem recorrer no caso de uma emergência, como um 
motor em pane. As manutenções, por falta de recursos técnicos apropriados, 
por vezes se faziam à base de improvisos, comprometendo a segurança de 
vôo. Nos pousos nos campos do interior existia ainda o risco constante da 
existência de buracos, pedaços de pau e mesmo de animais na pista, 
responsáveis por sérios acidentes. 

Por fim, mais uma vez é possível perceber que, apesar dos 
esforços do governo para montar uma infra-estrutura de apoio logístico, que 
permitisse, no seu entender, a colonização daquela região, o fato não se 
concretizou da maneira planejada. E quanto à aviação, mesmo com as pistas 
de pouso e estações rádio de apoio instaladas, nenhuma empresa aérea se 
interessou pelo estabelecimento de linhas aéreas, por entenderem que seria 
prejuízo certo. Sem subvenção governamental, a exploração comercial de 
linhas aéreas para aquela região, com vistas a estabelecer conexão aérea para 
Manaus, era considerada impraticável. De novo, somente o CAN 
permaneceu na área, dando continuidade ao apoio aéreo e fazendo a rota Rio 
/ Manaus. 

No mundo a tecnologia aeronáutica no mundo se desenvolvia a 
passos tão largos como nunca se havia visto. Do momento em que Alberto 
Santos Dumont decolou com seu 14-bis do Campo de Bagatelle, em Paris, até 
a década de 40 o avião já conseguia transportar mais de uma tonelada de 
carga ou algumas dezenas de passageiros. O surto de desenvolvimento se deu 
por causa das duas guerras mundiais, quando as indústrias procuraram 
projetar aparelhos sempre com maior capacidade de carga, velocidade e 
alcance. Dos desajeitados, lentos, restritos e desequipados biplanos de tela e 
madeira, evoluiu-se para grandes aviões de estrutura metálica, multimotores, 
com grande capacidade de carga e autonomia e que voavam do Rio à Goiânia 
em pouco menos de três horas, permitindo até que se fosse e voltasse no 
mesmo dia, o que antes era impensável. 

Por isso, apesar das dificuldades encontradas na execução dos 
projetos de colonização do governo, mais cidades construíam seus campos de 
pouso, como em Jataí, Mineiros, Leopoldo de Bulhões, Silvânia, Vianópolis, 
Catalão, Caldas Novas, Morrinhos, Santa Isabel do Morro, Piabanha, Palma, 
Porto Nacional Peixe, Pedro Afonso, Posse e Luziânia. Os aeroclubes 
atiçavam o entusiasmo dos jovens para aprenderem a pilotar um avião e sentir 
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a sensação de liberdade que a moderna tecnologia podia lhes proporcionar. 
Assim, além dos aeroclubes de Rio Verde e de Ipameri, inauguraram-se os de 
Jataí, Formosa e Anápolis, para onde afluía a curiosidade da gente simples do 
interior, ora com espanto e ora com euforia, pelas peripécias que os jovens 
pilotos faziam com aquelas máquinas de voar. Sair de uma cidade, almoçar 
em outra distante 300 km e retornar no mesmo dia, era façanha que 
despertava admiração com aquele novo meio de transporte e que os aviadores 
faziam para demonstrar o poder daquela maravilha tecnológica, pois antes se 
gastava um dia inteiro percorrendo estradas de terra para fazer o percurso só 
de ida. Nos relatos de Lysias Rodrigues consta que, ao pousar em Formosa de 
retorno de Belém, o prefeito da cidade duvidou que realmente tivesse ido à 
capital paraense e retornado em apenas dois dias, pois o tempo normal de tal 
viagem era de pelo menos uns trinta dias. Só se convenceu quando o aviador 
lhe entregou um exemplar do jornal “O Liberal”, editado em Belém, com data 
do dia anterior. 

O regime de instrução nos cursos de pilotagem dos aeroclubes era 
militar: os alunos vestiam macacão de vôo, com capuz e óculos próprios, 
eram disciplinados a atenderem ordens dos instrutores sem qualquer esboço 
de contestação e seguiam um ritual que se traduzia em adquirir uma postura 
séria diante da instrução, dos colegas e, principalmente dos instrutores – 
hierarquicamente seus superiores imediatos. Adotou-se também o ritual de 
passagem, quando o aluno fazia o seu “vôo solo”, ou seja, a primeira vez que 
voava sozinho sem a presença do instrutor a bordo, e ao ser “checado”, ou 
seja, o teste final que indicava se estava, ou não, em condições de ser 
“brevetado”, em outras palavras, receber sua licença oficial de vôo concedida 
pelo Departamento de Aeronáutica Civil do Ministério da Viação e Obras 
Públicas e que passou ao Ministério da Aeronáutica, em 1941, quando este foi 
criado (Lavenére Wanderley, p. 215, 1975). 

Vale observar que o momento do “vôo solo” era uma marca 
indelével na vida do neófito da pilotagem, porque, ao tirar o avião do solo 
sozinho pela primeira vez e sentir seu domínio sobre a máquina e a liberdade 
que podia desfrutar com ela, uma intensa euforia tomava conta do jovem 
postulante à condição de aviador e, a partir de então, difícil seria outro fato 
superar aquela emoção durante a vida. Daí para frente considerava-se que ele 
estava, como se dizia à época, “contaminado pelo aerovírus”. 

Ligia Oliveira Bastos, a primeira aviadora brevetada pelo 
Aeroclube de Goiás, era filha de um promotor de justiça de Rio Verde e que 
havia decidido aprender a voar desde os cinco anos de idade, quando viu, pela 
primeira vez, um avião cruzar os céus de sua cidade natal rumo à Jataí em 
1927 e que, por sinal, também era pilotado por uma mulher, a primeira 
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aviadora brasileira, Anésia Pinheiro Machado. O seu feito reveste-se de um 
caráter especial, pois naqueles idos uma moça pleitear tal intenção junto à 
família significava puro absurdo, ainda mais se procedesse de família 
tradicional, como era o seu caso. Ir para aeroporto, vestir macacão de vôo, 
viver entre uma maioria de homens, e participar de uma atividade considerada 
essencialmente masculina, representava uma afronta à sua própria família e à 
sociedade. Mas Ligia brevetou-se e, depois, brincava nos ares tirando rasantes 
sobre o prédio da Rádio Difusora para assombro dos anciãos e júbilo da 
rapaziada. Somava-se a sua ousadia ao fato de que, sendo a aviação um setor 
militarizado – outra atividade exclusiva do sexo masculino – a mulher não era 
bem vista naquele meio, conforme relatou na entrevista que concedeu para 
fins deste trabalho, em 2002. 

O transporte aéreo comercial ampliava e melhorava os seus serviços 
no Centro Oeste, mesmo sendo às expensas de subsídios do governo. Como se 
disse, no aeroporto de Goiânia a VASP substituiu seus modestos aviões que 
faziam linha de Uberaba para a capital por outros maiores, com maior 
capacidade de carga e de autonomia, os “Junkers” JU-52, com maior 
capacidade para passageiros e que procediam direto de São Paulo, sem a 
escala na cidade mineira, mas sendo ainda os seus vôos subvencionados pelo 
governo federal. Outras empresas, porém começaram a operar no aeroporto a 
partir da segunda metade da década de 40, quando os aviões “Douglas” DC-3 
(versão militar C-47) excedentes de guerra possibilitaram a criação de várias 
empresas a baixo custo e o governo federal ampliou as subvenções nas rotas 
consideradas de integração nacional (Pereira, p. 277, 1987). 

Assim, a empresa Aerovias Brasil passou a servir, além da capital, 
as cidades de Anápolis, Porto Nacional e Pedro Afonso; o consórcio 
Nacional-Viabrás-Central passou a servir Anápolis, Goiânia e Aragarças; o 
Loide também estendeu sua rota de Goiânia até Aragarças. Nos aparelhos 
dessas empresas aéreas voavam a fina nata da sociedade, constituída de 
políticos, investidores, latifundiários e altos funcionários governamentais que 
iam até o Sudeste “tomar banho de civilização”, como se dizia à época. 

Os efeitos do transporte aéreo, pois, sentidos pela população menos 
abastada, estavam centrados em dois tipos de atendimento: a correspondência 
chegava bem mais rápida e segura e, também, quando os aviões do CAN não 
estavam lotados com as malas postais, que tinham prioridade no transporte 
aéreo, permitia-se transportar passageiros a título de carona. Outros serviços 
que os aviões do CAN continuaram proporcionado foram: a remoção para 
centros médicos em tempo hábil de doentes graves que, sem outro recurso, 
certamente viriam a óbito; o apoio aéreo ao Serviço de Proteção ao Índio – 
SPI, na sua tarefa de aproximação com as tribos indígenas; as missões 
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religiosas, que trabalhavam como os setores de saúde e ensino, e também com 
os índios; e junto aos grupamentos militares do Exército localizados no 
interior.

Algumas tentativas comerciais foram feitas com o avião para 
transportar carne bovina, tanto para a Bahia como para o noroeste paulista, 
evitando as longas viagens por vias terrestres e, assim, garantindo melhor 
qualidade do produto no destino. Contudo, nenhuma dessas iniciativas 
vingou, porque, ao cabo de algum tempo a receita obtida com o transporte 
aéreo para esse tipo de carga não cobriu seus custos. A mais expressiva 
tentativa dessas aconteceu ao final da década de 40, quando os aviões 
começaram a transportar filé mignon de Goiás para o Rio de Janeiro. 
Possivelmente o preço do frete aéreo deve ter determinado o desestímulo da 
continuidade do transporte desse produto por via aérea.25

Aos poucos o transporte aéreo foi se fazendo presente no Centro 
Oeste e em alguns pontos da Amazônia, até mesmo para o deslocamento de 
grandes proprietários do interior que, usufruindo a comodidade de residir na 
capital, uma cidade moderna e cheia de confortos, passaram a usar o avião 
para ir até as suas terras e, então, tomar pé do andamento dos serviços, dar 
novas ordens e, depois, retornar rapidamente para as luzes da capital. Era a 
moderna carruagem que, também, proporcionava-lhes alguma aventura ao 
subir aos céus e, sobre as nuvens, deleitarem-se com uma visão única da face 
da terra da qual se sentiam donos. Essa modalidade de transporte aéreo 
executivo deu origem aos serviços de táxi aéreo, em que os proprietários de 
pequenos aviões utilizavam-nos para realizar vôos de fretamento.  

Prefeitos convenciam-se de que o transporte aéreo era-lhes 
conveniente, desde que mantivessem seu controle, como o faziam com todos 
os meios públicos da cidade que administravam. Ele deveria servir aos seus 
propósitos sem colocar em risco seu status quo de dono do poder local, 
conforme se verificou pelas anotações de Lysias Rodrigues em seu diário de 
viagem. É o que se entende pelo processo de modernização conservadora, 
como bem se expressou Borges (p. 11, 2000), em que os instrumentos da 
modernidade chegam ao interior e pelos donos do poder local são controlados 
e por eles utilizados para atender aos seus próprios interesses. 

Com o tempo os militares responsáveis por aqueles instrumentos da 
modernidade no sertão foram percebendo essa situação de controle que os 
prefeitos exerciam sobre o transporte aéreo e, de alguma forma e em alguma 
quantidade, procuravam maneiras de fazer valer a informação que o governo 

25 Essas informações foram obtidas em março de 2003, em entrevista com o aviador Wagner Felipe, que 
voava à época em Goiás. 
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central pretendia que chegasse à população do interior, sem a depuração 
procedida pelos donos do poder local (Rosa, p.42, 1974). 

Já as empresas comerciais de aviação não lhes afetavam muito esse 
controle, uma vez que, se estivessem tendo o retorno financeiro esperado era-
lhes totalmente indiferente a forma de se operacionalizar suas linhas interior 
adentro através dos mandatários locais. Exerciam com desenvoltura sua 
capacidade de adaptação a qualquer contexto para dali obter o acúmulo de 
capital, objeto de sua ação e, assim, conforme diz Borges quando trata sobre 
os efeitos econômicos e políticos gerados pela estrada de ferro em Goiás, 

“... fez parte de um processo maior de ‘modernização 
conservadora’ que se intensificou no Estado após 1930, onde o novo que 
chegava contrastava-se com a velha e tradicional sociedade agrária, a qual foi 
gradativamente inserida na economia de mercado, tendo, porém, suas bases de 
organização econômica e política resistido por muito tempo à ação dos 
agentes externos da modernização” (Borges, p. 52, 2000). 

Nota-se a diferença de objetivos da ação desenvolvida pelo CAN, 
abrindo as rotas pioneiras e procurando construir na região uma infra-
estrutura aeroportuária que viesse servir de trampolim para a Amazônia e, 
para tanto, incutir uma nova mentalidade, a idéia da necessidade de se 
proceder a uma modernização do interior para, junto com o restante do corpo 
da nação, integrá-lo em uma unidade nacional dinâmica, enfim um processo 
que proporcionaria motivação à continuidade de uma marcha do oeste até os 
limites distantes da Amazônia. 

A empresa aérea se distancia, daí em diante, do CAN, uma vez que 
seu objetivo é exclusivamente ampliar sua área de atuação, de onde obtém o 
esperado retorno financeiro. E, para isso, transformar ou não a vida do sertão 
lhe é indiferente. Basta recordar que em 1931, ao acompanhar Lysias 
Rodrigues na abertura da rota do rio Tocantins, os funcionários da empresa de 
aviação Pan American Arways, Blotner e Lorenz, procuravam somente 
encurtar o caminho aéreo de Buenos Aires e Rio de Janeiro para Nova Iorque, 
diminuindo o tempo de vôo daquela linha e, em conseqüência, reduzindo 
significativamente os custos. Enquanto que para o capitão Lysias a nova rota 
significava ir do sertão para a Amazônia a fim de levar a presença 
governamental naquele rincão e, assim, garantir a soberania nacional. 

Já para o governo de Goiás a ação do CAN reforçava sua autoridade 
no interior do Estado perante as oligarquias consideradas arcaicas, contactava-
o mais diretamente ao governo federal e acreditava que estimularia uma 
mentalidade entendida como “progressista” na sociedade goiana. A ação das 
empresas aéreas interessava-lhe porquanto era o meio de transporte utilizado 
pelos investidores paulistas para estarem em comunicação mais amiúde com 
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seus interesses no Estado, haja vista que a primeira delas a estabelecer linha 
direta para a nova capital de Goiás foi exatamente a VASP, estatal paulista, 
cujo estímulo financeiro garantia a continuidade de sua linha para Goiás. 
Assim, embora o descrédito e a resistência às mudanças dos mais ressabiados 
do interior contribuíssem para diminuir o ritmo da implantação da necessária 
infra-estrutura aeroportuária em Goiás, o transporte aéreo foi se fixando 
paulatinamente em pontos estratégicos do Estado com o aval e apoio do 
governo Ludovico e, depois, com o de Jerônimo Coimbra Bueno. 
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CAPÍTULO – IV 

DOS CÉUS DE BRASÍLIA PARA BELÉM, MANAUS E RIO BRANCO 

4.1 A idéia da mudança da capital federal para o interior 

No início da Década de 50 a infra-estrutura aeroportuária existente 
no Centro Oeste e as linhas aéreas que cruzavam os céus do cerrado já 
permitiam contato diário com a capital federal, o Rio de Janeiro, com o 
parque industrial paulista e entre os extremos do território goiano (Mapa 4). A 
proliferação de empresas aéreas que se constituíram com os aviões “Douglas” 
DC-3 excedentes da 2ª Guerra adquiridos a baixo custo nos Estados Unidos, 
contribuiu para que o transporte aéreo brasileiro participasse mais 
efetivamente da ocupação do interior, proporcionando deslocamento rápido e 
seguro de pessoas e carga com valor agregado e, por isso, importantes para os 
investidores atuantes no Estado de Goiás. 

Enquanto as empresas aéreas buscavam fazer escalas nas 
localidades em que os investimentos na agropecuária eram mais intensos, 
como no Sudoeste goiano, os aviões do Correio Aéreo chegaram aos extremos 
da Amazônia brasileira contornando as dificuldades encontradas em diversos 
locais, seguindo de São Paulo pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre e, também, 
passando por Minas, interior da Bahia até Belém. Não abandonaram, porém, a 
rota de Goiás e suas principais bases de operações: Goiânia, Ipameri, 
Aragarças e Porto Nacional. De Aragarças seguiam para Xavantina e de Porto 
Nacional para Carolina. 

Mas, em meados dessa mesma década um novo acontecimento viria 
a exigir do transporte aéreo uma participação maior de suas operações no 
sertão goiano: a construção da nova capital federal. 

A idéia não era original, pelo contrário, há muito governos haviam 
pretendido fazer a mudança da capital do país para o interior, até mesmo por 
questões de segurança, pois junto ao litoral acreditavam os estrategistas que ela 
estava muito exposta a qualquer incursão hostil, uma vez que havia possibilidade 
de êxito de um ataque pelo mar contra a sede do governo brasileiro. Por terra, o 
sucesso de uma operação militar contra a capital diminuía significativamente, 
porque o interior brasileiro é extenso e muito dele se constitui em áreas de difícil 
acesso: a floresta amazônica, no norte iniciando no Amapá e emendando-se com 
o pantanal mato-grossense no sudoeste (Gonçalves de Sousa, p. 82, 1949). 
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Fonte: Albuquerque Filho, LR. 

Mapa: 4 

Rotas aéreas existentes em Goiás na década de 50. Eram atendidas pelo transporte aéreo as 
cidades: Ipameri, Formosa, Goiânia, Anápolis, Aragarças, Palma, Santa Isabel do Morro e 
Porto Nacional. 
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Tem-se conhecimento de que tal idéia chegou a constar das 
propostas dos inconfidentes de Minas Gerais, em 1789 e, posteriormente, 
consta também na carta de Lord Strangford ao primeiro ministro inglês Sir 
George Caning, em 1808. José Bonifácio, em 1821, em suas “Instruções do 
Governo Provisório de São Paulo aos Deputados às Cortes de Lisboa” 
sugeria a construção de uma cidade no interior para abrigar a Corte e dois 
anos depois reafirma tal necessidade à Assembléia Constituinte e Legislativa 
do Império do Brasil, sugerindo, inclusive, o nome de “Brasília”. A 
Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada por Luís Cruls, em 
1894, foi, entretanto, a primeira iniciativa concreta sobre uma possível 
mudança da capital federal para o interior do país, em face do disposto na 
Constituição de 24 de fevereiro de 1891, determinando a mudança e já 
especificando a área onde deveria se assentar a nova cidade. Em 1922 o engº 
Ernesto Balduíno de Almeida, diretor da Estrada de Ferro de Goiás, assentou 
uma placa fundida pelo Liceu de Artes e Ofício de São Paulo, representando 
o governo federal, no que seria considerada a pedra fundamental da nova 
capital. 

Ao governo Vargas a proposta era simpática porque uma mudança 
da capital para o sertão serviria como uma mola propulsora para a idéia de 
integração nacional, de se ocupar as grandes lacunas do interior e de se dar a 
devida destinação às potencialidades certamente existentes na vastidão do 
território brasileiro. Mas, foi somente após o seu governo, que o General 
Eurico Gaspar Dutra constituiu a Comissão de Estudos Para a Localização 
da Nova Capital, chefiada pelo General Poli Coelho, integrada por técnicos 
responsáveis por levantamentos das características do local. Posteriormente, 
na gestão seguinte, o novo governo procurou dar andamento a esse trabalho 
de localização, nomeando para tal o General Caiado de Castro e uma das 
primeiras providências foi proceder ao levantamento aerofotogramétrico da 
área. O trabalho foi completado no governo de Café Filho, pelo Marechal 
José Pessoa, que, no local denominado Sítio do Castanho (onde fica o 
Cruzeiro, hoje), nomeou a nova cidade de “Vera Cruz” (Kubitschek, p. 18, 
1975).

Desta feita, foi somente no governo de Juscelino, já na década de 
50, que se obteve as condições que viabilizaram a mudança da capital federal 
para o interior do país. A longa jornada que a idéia percorreu para ser 
concretizada demonstra a intensidade das resistências que lhe foram feitas. E, 
no governo de Juscelino tais resistências não foram de menor monta. 

Na Aeronáutica os ânimos de parte da oficialidade não eram bons, 
desde a perda de espaço no poder de que padeciam, desde Vargas. Para muitos 
dos oficiais que integraram o movimento que, posteriormente, veio a ser 
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conhecido por “tenentismo”, a idéia da segurança nacional sobrepunha-se à da 
ocupação do interior por razões exclusivamente econômicas. Entediam que 
sem a união nacional todo o resto, inclusive a economia, estaria vulnerável. O 
inconformismo no meio militar com a posição dúbia assumida pelo governo 
incrementou-se na medida em que as idéias liberalizantes ganhavam espaço e 
produziam efeitos na condução política do país (Siqueira, p. 40 , 1990). 

A pressão norte-americana pelo envolvimento do Brasil na 2ª 
Guerra Mundial protelou uma reação militar aos rumos de sua política. Mas, 
a passagem de oficiais do Exército nos programas de treinamento nos 
quartéis dos Estados Unidos e a participação da Força Expedicionária 
Brasileira no teatro de guerra europeu, sob influência da conduta das forças 
militares norte-americanas, contribuíram para o que Pereira (p. 365, 1987) 
chamou de a “americanização militar brasileira” que, em suma, significou 
uma espécie de reforço da concepção do que os “tenentes” denominavam de 
o “soldado-cidadão” para algo como o “soldado-herói”, o “componente do 
estamento último responsável pela manutenção dos valores essenciais da 
pátria”, conforme as palavras do Prof. Jorge Boaventura da Silva, da Escola 
Superior de Guerra.26 Essa concepção foi bastante difundida às Forças 
Armadas dos países latino-americanos pela Escola das Américas, do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizada no Panamá, durante 
as décadas de 60 e 70. Assim, imbuídos de tal responsabilidade perante a 
pátria, através de um golpe afastaram Vargas do poder logo após o término 
do conflito bélico, em 1945. 

Na Aeronáutica, Eduardo Gomes que assumira a condição de seu 
líder, colocara-se junto à oposição política, concorrendo por duas vezes à 
presidência, sem obter sucesso. O reflexo dessa situação nas fileiras da Força 
Aérea teve sues desdobramentos por ocasião da primeira crise do governo de 
Juscelino, logo na sua segunda semana, quando, segmentos da oficialidade 
inconformados com o contragolpe de 11 de novembro de 1955, que garantira 
a posse do presidente, iniciaram uma rebelião, decolando do Campo dos 
Afonsos, com um avião “Beechcraft” bimotor, fizeram uma escala em 
Uberaba e, dali, cruzando os céus goianos, foram pousar em Aragarças, de 
onde decolaram para um campo na Serra do Cachimbo, sul do Pará e, 
finalmente, em Jacareacanga, no Estado do Amazonas, no dia 11 de fevereiro 
de 1956 (Mapa 5).

26 Em palestra proferida no auditório do Gabinete do então Ministério da Aeronáutica, em 1995, sobre a 
responsabilidade militar na política brasileira. 
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Fonte: Wanderley, NFL. 

Mapa: 5 

Santarém, Jacareacanga e Aragarças, em tempos distintos, serviram de palcos às duas 
revoltas propiciadas por oficiais da FAB, insatisfeitos com o governo de Juscelino. 
Distantes do centro do poder, eram vistas pelos revoltosos como possíveis focos 
irradiadores de insatisfação no âmbito de toda a Aeronáutica. 
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Os líderes da rebelião eram: Major Haroldo Coimbra Veloso, Major 
Paulo Victor, Capitão José Chaves Lameirão. Esperavam, esses oficiais, que 
outros colegas postados em diversas unidades militares aéreas os seguissem, 
provocando uma reação em cadeia, que culminaria com a deposição do 
governo Juscelino. Os revoltosos chegaram a ocupar o aeroporto de Santarém, 
no médio Amazonas. Contudo, dia 29 do mesmo mês a falta de adesão e a 
reação militar legalista provocaram a rendição de uns e a fuga de outros dos 
revoltosos para a Bolívia, em um vôo direto para Santa Cruz de La Sierra, em 
um avião “Douglas” C-47 (Wanderley, p. 335, 1975; Leite Pereira e Faria, p. 
111, 2002). 

É, pois, notório que pelo menos parte da Aeronáutica parecia não se 
sentir muito à vontade no governo de Juscelino27, embora tivesse de acatar suas 
decisões por obediência ao dispositivo constitucional que definia o Presidente 
da República como o Comandante Supremo das Forças Armadas e, 
evidentemente, estar Juscelino apoiado pelo Ministro da Guerra, Marechal Lott. 

Como a construção e mudança da capital com certeza implicariam 
em um diuturno uso do transporte aéreo, subordinado ao Ministério da 
Aeronáutica, a cooperação dos comandantes da Pasta para se alcançar o êxito 
da empreitada era necessária. Essa cooperação foi obtida, como os 
acontecimentos a serem relatados atestam, entretanto a posterior permanência 
das sedes de órgãos integrantes do Alto Comando da Aeronáutica na cidade 
do Rio de Janeiro, como a do próprio Departamento de Aviação Civil, após a 
mudança da capital, indica o descontentamento do setor com o definitivo 
estabelecimento do governo federal no Planalto Central. Os aviadores do 
Campo dos Afonsos eram defensores da interiorização do país, como ficou 
patente pelas suas posições tomadas no decorrer dos anos 30 e 40. Mas, a 
idéia da transferência da capital federal não era compartilhada por todos os 
seus setores, em especial porque partia de um governo do qual não 
compartilhavam os ideais. Dessa forma a aviação iniciava sua participação na 
construção de Brasília. 

Mas, independentemente de contar, ou não, com o pleno apoio de 
um meio de transporte que seria importante no seu projeto de construção e 
transferência da capital federal, o governo deu seqüência às ações 
preliminares que forneceriam suporte à empreitada. 

27 Quando Wanderley escreve: “... inconformados com os rumos políticos que aquela posse representava, 
rebelaram-se; esse ato, aparentemente isolado, era uma manifestação de oficiais que pertenciam a uma 
numerosa corrente no seio das Forças Armadas, principalmente na Aeronáutica e na Marinha; eles tinham a 
esperança de que a rebelião de Jacareacanga deflagrasse uma série de outros levantes, que, se não 
comprometessem a estabilidade do novo Governo, pelo menos lhe causariam grandes dificuldades e muito 
desprestígio...”(Lavenére Wanderley, p.336, 1975), expressa o espírito que tomava conta de setores da 
Aeronáutica à época. 
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Segundo o próprio Juscelino Kubitschek, a decisão de construir 
Brasília aconteceu em decorrência de um seu discurso por ocasião da 
campanha eleitoral em Jataí, no Sudoeste goiano. Ao ser inquirido se 
cumpriria o disposto na Constituição sobre a mudança da capital federal para 
o interior, respondera que sim. Porém, como revelou a seguir, tal afirmação 
“fora política até certo ponto”. Porque, a partir de então, conhecendo o país de 
cima, quando o percorria de avião naquela campanha, percebeu que dois 
terços do território “ainda estavam virgens da presença humana” e concluiu 
que a questão seria o que entendia como “forçar o deslocamento do eixo do 
desenvolvimento para o Planalto Central” (Kubitschek, p. 8, 1975). 

Eleito, Juscelino ao elaborar seu Plano de Metas acrescentou a da 
construção de Brasília. Às vinte e três horas do dia 17 de abril de 1956 
decolou em um avião “Douglas” DC-3 para Goiânia, onde pretendia assinar 
a mensagem de encaminhamento do projeto de lei para o Congresso 
Nacional. O vôo realizado durante o período noturno chegou sobre Goiânia 
no alvorecer, onde as autoridades locais e populares aguardavam a comitiva 
presidencial para a assinatura do documento que daria início oficial à 
construção da cidade. Entretanto a neblina proveniente da rápida 
condensação de vapor d’água das proximidades do aeroporto ocasionou o 
fechamento deste para operações aéreas, devido a total falta de visibilidade e 
teto para o pouso. 

Assim, o avião com a comitiva, frustrando as expectativas daqueles 
que aguardavam o seu pouso, tomou o rumo nordeste e se dirigiu para a pista 
mais próxima, a de Anápolis. Neste aeroporto, porém, ninguém esperava 
pelas autoridades federais e, então, um pequeno grupo de pessoas presenciou 
a assinatura do documento e subscritaram a ata mandada lavrar pelo próprio 
Juscelino. Dali decolou com destino à Manaus para um encontro com o 
presidente da PETROBRÁS (Kubitschek, p.10, 1975). 

O governador de Goiás, José Ludovico de Almeida, interessado na 
concretização da idéia da mudança da capital federal para o Planalto Central, 
já havia se antecipado no sentido de viabilizar o terreno destinado à nova 
capital, baixando o Decreto nº 480, de 30 de abril de 1955, instituindo a 
Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital Federal, tendo como seu 
presidente Altamiro de Moura Pacheco e cujo objetivo principal era a 
aquisição das terras necessárias à constituição do novo Distrito Federal, o que 
começou a se proceder com a implantação de um escritório móvel, onde se 
fechavam os negócios da aquisição das terras de terceiros pelo governo de 
Goiás. Até 1956 a Comissão já havia adquirido 25.000 alqueires de terras no 
Planalto Central, destinados à construção da nova capital, por diversos 
municípios vizinhos. 
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Em outubro do mesmo ano Juscelino resolveu visitar o local 
previsto para a construção e, à bordo do velho “Douglas” C-47, decolou do 
Rio de Janeiro para o Planalto Central com sua comitiva: General Teixeira 
Lott, Ministro da Guerra; Comandante Lúcio Meira, Ministro da Viação; 
General Nelson de Melo, Chefe da Casa Militar; Israel Pinheiro, Presidente da 
NOVACAP (companhia estatal responsável pela administração da construção 
de Brasília); Ernesto Silva, também da NOVACAP; Balbino de Carvalho, 
Governador da Bahia; Brigadeiro Araripe Macedo, aquele que, como tenente, 
havia feito o primeiro pouso do CAM em Goiás; Regis Bitencourt, Diretor do 
DNER; Oscar Niemeyer, professor da Escola Brasileira de Arquitetura; 
Comandante Marcelo Ramos, ajudante de ordens do presidente; Major 
Dilermando, Sub-Ajudante e o Engº Saturnino de Brito. 

Outros dois aviões rumaram para o local, conduzindo jornalistas e 
autoridades de Goiás. Era uma frota grande para o pequeno campo de aviação 
denominado “Vera Cruz”, implantado no ponto mais alto da área, no Sítio do 
Castanho, local onde fora erigido um cruzeiro. Na aproximação da estreita 
faixa de terra vermelha, o avião presidencial abaixou o trem de pouso e 
deslizou em direção à cabeceira da pista. Aos solavancos, devido às 
irregularidades do terreno, foi perdendo velocidade e taxiando para um local à 
margem da pista que lhe serviria de área de estacionamento. Convém explicar 
que aquela operação com um velho avião de transporte militar, remanescente 
da Segunda Guerra Mundial, para um destino desprovido de qualquer auxílio 
rádio à navegação aérea e com o pouso em uma pista estreita, curta, sem 
pavimentação, improvisada em curto espaço de tempo e tendo à bordo o 
Presidente da República com elementos do alto escalão dirigente do país, era 
no mínimo uma temeridade. Contrariava todas as normas de segurança 
devidas aos deslocamentos da maior autoridade do país. Mas, a decisão de ali 
pousar foi do próprio Juscelino (Pacheco, p.94, 1975). 

Como conceber que o próprio presidente quebrasse as normas de 
segurança exigidas pelo cargo, para se aventurar em arriscada operação aérea 
onde, diante da probabilidade de um acidente, não haveria como socorrê-lo 
convenientemente? Em sua obra intitulada “Por que construí Brasília” ele 
relata detalhes de operações de vôo, mais atinentes a um tripulante que a um 
mero passageiro, demonstrando ser afeito aos riscos inerentes à atividade 
aérea.

Juscelino considerava-se portador do espírito de aventura, que 
acreditava ser uma característica do bandeirante e, por isso, não demonstrava 
maiores preocupações com os cuidados devidos à sua pessoa, enquanto 
desempenhando a função de autoridade máxima do país. E, por mais incrível 
que fosse, tais arrojos provocava um misto de suspense e admiração por parte 
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dos que o acompanhavam, como quando, à beira da pista de pouso, o General 
Lott lhe perguntou: “Presidente, o senhor vai mesmo construir Brasília?” 
(Kubitschek, p. 46, 1975). Duarte da Silva (p.96, 1997) comenta que “o que 
realmente possui o herói é a necessidade silenciosa do desafio.” E talvez aí 
possa estar o caráter das empreitadas de Juscelino. Apresentava-se como o 
herói do “progressismo” do interior em busca de desafios motivadores da vida 
e, assim, perseguia objetivos audaciosos. 

Logo após o pouso do “Douglas” do presidente, Altamiro decolou 
em um pequeno avião “Cessna” monomotor com o Brigadeiro Araripe 
Macedo, para fixar o local da construção do primeiro aeroporto da nova 
cidade que, segundo pretensão do presidente, deveria ter uma pista de pouso 
de 3.300 metros de comprimento, capaz de suportar pousos de grandes 
aviões comerciais procedentes do exterior. Enquanto isso, Juscelino 
embarcou em um outro pequeno avião monomotor pertencente ao governo 
de Goiás e foi sobrevoar o planalto a baixa altitude, para observar a área 
onde seria construída a capital. Relatou que ao fazer vôos dessa natureza, 
inclusive durante sua campanha eleitoral para o cargo de presidente, 
admirava-se com a extensão do Brasil, com as grandes possibilidades que 
acreditava oferecer as variadas regiões e com as enormes diferenças que, 
então, percebia ele guardar entre si. Por isso, revelou, sentir reforçado o seu 
desejo de promover a integração nacional, de forma que, unido, o país 
pudesse sair do que entendia como um “subdesenvolvimento de que 
historicamente estava acometido”. 

Uma vez que o próprio presidente assumia o desejo de promover a 
integração nacional e, para tanto, projetava ações visando atingir tal objetivo, 
recorria, assim, à condição de principal agente da ocupação do interior, 
reprisando a era Vargas, com a diferença que o autoritarismo inerente a esse 
modelo de conduta governamental não foi explícito, pois não se utilizou um 
golpe de estado para torná-lo efetivo, mas nem por isso menos eficaz, uma 
vez que cabia única e exclusivamente ao poder executivo as decisões sobre a 
transferência da capital e a forma de sua condução. 

O projeto de lei redigido por Santiago Dantas e aprovado no 
Congresso outorgava à Presidência da República poderes para proceder a 
construção e mudança da capital de forma autônoma, tornando ineficazes as 
tentativas da oposição de influir no processo. Guilherme Velho, quando trata 
deste aspecto, procura estabelecer vínculo entre a atuação de Juscelino no 
governo e o autoritarismo: 

“De um ponto de vista liberal Brasília e a estrada Belém-Brasília 
eram totalmente injustificáveis. Não eram ‘economicamente viáveis’ e os 
recursos que engoliram deveriam ter sido utilizados, de acordo com a 
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racionalidade liberal, nas partes já ocupadas do país. O fato de terem sido 
construídas, apesar de toda a oposição despertada e que se refletia largamente 
no Congresso é certamente um indicador forte do autoritarismo subjacente a 
um governo considerado um dos mais liberais (no sentido político) que o 
Brasil já teve” (Guilherme Velho, p. 156, 1976). 

De fato, utilizando os artifícios proporcionados por resquícios da 
legislação herdada da era Vargas, o governo de Juscelino moldou um projeto 
no qual, uma vez votado e aprovado no Congresso, dava-lhe trela para 
comandar não só a construção e a mudança da capital, como também as obras 
adjacentes que, no entender daquele governo, complementaria a ocupação do 
Centro-Oeste, no caso as rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, então 
instrumentos da integração da Amazônia juntamente com a Brasília-Manaus 
que, por total inviabilidade técnica não saiu da fase de projeto; as rodovias 
que se dirigiam para o Sudeste do país, como a Brasília-Belo Horizonte e 
Brasília Uberlândia; e a que uniria a nova capital à outra que, da mesma 
forma, fora construída mediante prévio planejamento e servira de base de 
apoio logístico para a construção de Brasília, ou seja, Goiânia. 

É o próprio Juscelino quem relata o espanto de André Malraux 
diante da possibilidade da construção e mudança de uma capital nas 
circunstâncias em que o Brasil parecia viver: “Como o senhor conseguiu 
construir esta cidade em pleno regime democrático, Presidente? Obras, como 
Brasília, só são possíveis sob uma ditadura” (Kubitschek, p.369, 1975). Os 
meandros da legislação de cunho autoritário, elaborada no decorrer das 
décadas de 30 e 40 que, por fim, contribuíram para preservar vários resquícios 
de tal forma de governo até o tempo atual, serviram de arcabouço jurídico às 
ações de governo promovidas nas décadas subseqüentes. 
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4.2 Função do transporte aéreo na construção e mudança da nova 
capital federal 

Para Vargas o transporte aéreo foi um instrumento da modernidade 
operando no interior do país, com objetivos múltiplos: possibilitar a 
autoridade do governo chegar aquelas plagas, levantar dados sobre a situação 
sócio-política do interior do país, servir de propaganda às possibilidades da 
tecnologia industrial, promover junto à gente daquela terra a idéia de que essa 
tecnologia que poderia trazer comodidades estava vinculada à hierarquia e 
disciplina necessárias ao corpo da nação e, também, auxiliar na ocupação dos 
espaços vazios fazendo o transporte de carga com alto valor agregado. 

Serviu-se bem desse instrumento através dos aviadores militares do 
Campo dos Afonsos que, em um afã de aventura, procuravam meios de 
concretizar seus ideais dos quais, um deles, dizia respeito à necessidade da 
unidade da nação em torno de uma única identidade, como base 
imprescindível à segurança nacional. Era a responsabilidade devida ao 
“soldado-cidadão”.

A posterior cisão entre tais objetivos dos militares e os defendidos 
pelos segmentos liberais que apoiavam o governo Vargas, findou por reforçar 
no meio da caserna um sentimento que estava se inserindo no caráter militar 
brasileiro, desde a reorientação doutrinária imposta à Escola Militar do 
Realengo, pelo general José Pessoa: servir à figura idealizada da Pátria e não 
aos interesses dos políticos que transitam pelo governo.28

Por isso, na ocasião em que Juscelino se propôs a construir Brasília, 
na reserva com que setores da Aeronáutica viam o assunto percebia-se a 
aferição que faziam com referência à figura idealizada da Pátria, pautando sua 
participação na empreitada por essa referência, como atesta o sucedido com a 
Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital Federal, em agosto de 
1956, por ocasião da excursão de pessoal do Instituto Eletrotécnico de Itajubá 
ao sítio da futura capital para proceder aos estudos e a elaboração do projeto 
hidroelétrico do aproveitamento da cachoeira do rio Paranoá, com o fim de 
gerar energia para a cidade que ali se construiria. O deslocamento da equipe 
de Itajubá à São Lourenço foi realizado de ônibus e desta cidade para Goiânia 
em três aviões, sendo dois da Força Aérea e um da empresa aérea Nacional, 

28 Essa característica do militar brasileiro a partir de tal momento, mantendo certa reserva quanto à 
atuação de homens da política no desempenho de funções públicas de expressão, veio contribuir para a 
constituição do que viria a ser conhecido como “Linha Dura” no meio dos comandantes militares da década 
de 70, que não viam com bons olhos o retorno dos políticos ao poder. Jorge Boaventura da Silva, Op. 
Cit.115. 
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cuja contratação deste último ficou a cargo do governo goiano. Segundo 
relatou o presidente da Comissão: 

“Os aviões da FAB foram conseguidos, depois de muito trabalho 
com o Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Henrique Fleiuss, graças a 
atuação dos srs. Deputados Castro Costa, Emival Caiado e Dr. Ernesto Silva, 
Presidente da Comissão de Localização da capital Federal... ficou o pessoal à 
espera dos aviões da FAB para retorno que apesar dos esforços conjuntos das 
autoridades goianas e do Rio de Janeiro terem feito tudo para com o 
Sr.Brigadeiro Henrique Fleiuss, Ministro da Aeronáutica, estes, os aviões 
falharam, não compareceram” (Pacheco, p. 108, 1975). 

Aquele trabalho de estudos para a construção de uma usina 
hidroelétrica, a fim de prover a nova capital da necessária energia elétrica, 
constava do projeto de Juscelino para a consecução das obras. Cabia à 
Aeronáutica prover a equipe técnica do Instituto de Itajubá do transporte para 
seu deslocamento de ida e volta ao Planalto Central, para que realizasse seu 
trabalho. Contudo, o retorno só foi possível através da intervenção do governo 
de Goiás que acabou por custear todas as passagens aéreas da equipe em 
avião da Nacional. 

Apesar dos percalços o uso que Juscelino pretendia para o 
transporte aéreo durante a construção não abrangia toda a gama de finalidades 
pretendidas na era Vargas, mas somente que servisse de meio de transporte 
propriamente dito e de forma intensa, já que todo deslocamento de pessoas e 
de equipamentos cuja presença no canteiro de obras fosse requerida com certa 
urgência precisaria ser realizado por via aérea. 

E a utilização do transporte aéreo não ficaria restrito ao emprego de 
aviões cargueiros da Aeronáutica, mas durante toda a empreitada aconteceria 
o uso diuturno de pequenos aviões civis no apoio aos mais variados serviços, 
por serem versáteis e pousarem em espaços curtos e mal preparados. Assim, o 
governo de Goiás tornou-se o principal provedor destes pequenos aparelhos, 
que passaram a atuar tanto no canteiro de obras de Brasília, como nas frentes 
de abertura das estradas que eram construídas ao mesmo tempo. O governador 
José Ludovico, os engºs Jerônimo Coimbra Bueno e Bernardo Sayão eram 
usuários assíduos do transporte aéreo por meios dos pequenos aparelhos. As 
autoridades goianas acostumaram-se ao uso dessas avionetas em suas viagens 
às cidades dos diversos recantos do Estado, bem como para o envio de 
funcionários e remessa de correspondência oficial. 

A própria Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital 
Federal, instituída pelo governo goiano, durante seus trabalhos de 
levantamento e de aquisição das terras onde seria construída a nova capital, 
serviu-se em várias oportunidades dos pequenos aviões para o deslocamento 
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de seus integrantes e para obter, do alto, uma visão completa de terrenos sob 
estudo.

Serviam à Comissão dois jipes, dois tratores, uma motoniveladora e 
20 trabalhadores cedidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem de 
Goiás – DERGO, ainda um avião “Cessna” 310 de seis lugares, fornecido 
pela Presidência da República e um outro “Cessna” 170 do governo de Goiás, 
que eram empregados na construção de campos de pouso em fazendas e na 
construção de uma pequena rede de estradas de rodagem. Na cidade de 
Planaltina o escritório da Comissão foi abrigado na sede do Aeroclube local, 
cedida pelo seu presidente, Sr. Epaminondas Lopes da Trindade. 

O uso dos aviões da Comissão para o transporte de autoridades e 
funcionários que se dirigiam ao Planalto Central, se dava entre os aeroportos 
de Goiânia, Anápolis, Fazenda do Gama e Vera Cruz, este dois últimos dentro 
do perímetro do sítio da nova capital. Assim, durante o ano de 1956, esses 
aviões transportaram em viagem de serviço ao Planalto Central, além do 
presidente Juscelino, da equipe do Instituto Eletrotécnico de Itajubá e dos 
integrantes da própria Comissão, uma caravana de técnicos do Ministério da 
Agricultura, em 03 de agosto, que sobrevoaram o vale do rio São Bartolomeu 
e tributários da margem direita, pousando no campo Vera Cruz e no do Gama; 
o Ministro do Trabalho, Dr. Persival Barroso e comitiva, em 06 de agosto, 
sobrevoando a cachoeira do Paranoá, a fazenda do Gama e a cachoeira da 
Saia Velha; O Brigadeiro Jussaro e comitiva, em 23 de agosto, que 
excursionou pela área onde seria construída a cidade; O próprio Juscelino ao 
realizar sua primeira visita ao local, subiu no “Cessna” 170 junto com 
Altamiro Pacheco para visualizar, de cima, onde seria construído o futuro 
palácio do governo, um hotel para atender aos viajantes em negócios ou em 
turismo e onde seria construído o aeroporto internacional; Israel Pinheiro, em 
5 de outubro, procedente de Goiânia, pousou em um dos aviões no Vera Cruz 
e de lá, sobrevoou a estrada que liga Luziânia à Anápolis, verificando o seu 
percurso; A equipe do Instituto Eletrotécnico de Itajubá utilizou esses aviões 
várias vezes: no dia 12 de outubro no trajeto de Goiânia para Luziânia, no dia 
seguinte para sobrevoar toda a região do Planalto Central e no dia 17 para 
sobrevoar do rio São Bartolomeu ao Paranoá e até o Gama. 

Uma participação especial dessa Comissão, desta feita não com 
seus aviões, mas utilizando-se dos serviços aerofotogramétricos da empresa 
aérea Cruzeiro do Sul, foi a definição do traçado provável do prolongamento 
da estrada de ferro para o futuro Distrito Federal. Percebendo-se, assim, que 
os pequenos aviões da Comissão prestaram serviços de transporte em 
situações diversas, no ano de 1956, como verdadeiros “jipes aéreos”, sem o 
que, certamente, aqueles trabalhos preliminares da construção da nova capital 
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demandariam anos para serem concluídos, inviabilizando, então, o que 
Juscelino chamou de sua “Meta-Síntese”: a mudança da capital federal para o 
sertão goiano. 

É pertinente esclarecer que a aviação brasileira, estando 
subordinada ao Ministério da Aeronáutica, estava escalonada em segmentos 
definidos conforme a importância da atuação de cada no contexto político e 
econômico: A Força Aérea Brasileira, destinada à segurança do espaço aéreo 
e à execução dos serviços do correio aéreo; O transporte aéreo comercial de 
linhas regulares, realizado pelas empresas aéreas constituídas exclusivamente 
para tal fim; E a denominada Aviação Geral, incluindo todos os aviões não 
participantes dos dois primeiros segmentos citados e, evidentemente, os 
pequenos aviões civis utilizados em diversas atividades no interior do país. 

Durante a construção os aviões da FAB foram muito utilizados para 
os deslocamentos realizados nos trechos maiores, como Brasília-Rio de 
Janeiro, Brasília-São Paulo e Brasília-Belo Horizonte. Já os pequenos aviões 
da chamada Aviação Geral, tiveram uma atuação mais intensa, principalmente 
nos pequenos deslocamentos de técnicos e funcionários, nos inúmeros 
sobrevôos de inspeção do andamento das obras, nos lançamentos de víveres, 
remédios, peças e materiais diversos às frentes de abertura das estradas e na 
evacuação de acidentados para hospitais em Goiânia. 

Já a aviação comercial de linhas regulares somente viria a se inserir 
nos projetos do governo, com uma participação mais efetiva a partir da 
inauguração de Brasília, quando já haviam condições de estabeleceram 
escalas no novo aeroporto internacional, proporcionando transporte rápido, 
seguro e mais confortável para outras cidades às pessoas cujo poder aquisitivo 
permitia o uso do avião, ou para funcionários públicos do alto escalão do 
governo e políticos cujas despesas com passagens eram arcadas pelos cofres 
da União (Figura 26). 

Assim, a participação do avião na construção de Brasília começou a 
acontecer através dos inúmeros deslocamentos de autoridades e técnicos para 
irem do Rio de Janeiro, Goiânia e Anápolis até o canteiro de obras, para 
sobrevoarem o sítio da nova capital procurando visualizá-lo com a finalidade 
de estudar algum aspecto interessante ao andamento das obras e para o 
transporte de equipamentos considerados de presença urgente à continuidade 
dos trabalhos. 

Contudo, o uso mais constante se deu por parte de uma ligação 
intensa entre o presidente e o avião que, ao final, acabou por se tornar um 
gabinete de despachos da Presidência da República. É o próprio Juscelino 
quem conta: 
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Fonte: Putkamer, J. 

Figura: 26 

O recém-construído aeroporto de Brasília, ainda um canteiro de obras, começou a receber 
aviões das empresas aéreas que acreditavam nas possíveis potencialidades do mercado, 
principalmente na rota para o Rio de Janeiro. 
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“Naquela época, eu ia a Brasília duas a três vezes por semana. O 
‘Viscount’ fora adaptado para ser um verdadeiro gabinete de trabalho. 
Possuía uma sala de despachos, um compartimento para convidados e, na 
cauda, um quarto, com cama, guarda-roupa e toalete. E, além de mais 
conforto, o ‘Viscount’ oferecia a vantagem da velocidade: 450 quilômetros por 
hora, ao invés dos 200 do DC-3” (Kubitschek, p.76, 1975).29

E, mais adiante, complementa: 

“Cada dois dias eu fazia uma viagem a Brasília, para fiscalizar as 
obras e estimular, com minha presença, a atividade dos candangos. Como não 
podia deixar o Rio durante o dia, esperava o fim do expediente para tomar o 
avião que me levaria ao Planalto. Chegava lá às 10 ou 11 horas da noite. 
Percorria, então, as obras até às 3 horas da madrugada, quando tomava, de 
novo, o avião e vinha acordar no Rio, para o início de novo expediente. 
Durante dois anos fiz 225 viagens desse gênero” (Kubitschek, p. 81, 1975). 

Portanto, percebe-se daí que se o presidente fosse depender de 
transporte terrestre para administrar a construção da nova capital, a 
quantidade de suas viagens seria bastante reduzida e, em conseqüência, teria 
de deixar o gerenciamento dos trabalhos a cargo de auxiliares. Porém, em 
pelo menos quatro vezes Juscelino repete em seu livro o temor que tinha 
sobre a possibilidade da mudança da capital não acontecer, caso ele não 
conseguisse concluir a construção da cidade até o final de seu mandato, visto 
que sabia da tendência dos políticos brasileiros de não dar continuidade às 
obras inacabadas de gestões anteriores às suas, além da resistência existente 
por parte da oposição com relação à mudança da capital (Figura 27).

Desta feita, sua afinidade com o transporte aéreo se fez desde antes 
de se iniciarem as obras, quando da inspeção do local onde seria construída 
Brasília, por todo o período da mudança e até depois da inauguração da 
cidade. Por isso, uma das primeiras providências que tomou naquela área, foi 
a de mandar construir três pistas de pouso de aviões: a do campo Vera Cruz, 
no Cruzeiro; a do Catetinho, na fazenda do Gama, onde mandou instalar uma 
estação-rádio de apoio e um rádio-farol balizador para a navegação aérea, 
além de uma modesta, mas confortável, estação de passageiros.  

29 O “Vickers Viscount” era um avião de quatro motores turbohélice, com capacidade para transportar mais 
de 50 passageiros, cuja segurança era reconhecida pelas melhores empresas internacionais de aviação e, 
por isso mesmo, foi a opção de Juscelino, que precisava se deslocar constantemente para as construções em 
Brasília, substituindo o avião que, até então utilizava, um velho “Douglas” DC-3, na sua versão militar 
(espartana) C-47, da Força Aérea Brasileira. O “Viscount” presidencial foi incorporado ao acervo do 
Grupo Especial de Transportes do Gabinete do Ministro da Aeronáutica e, após ser substituído 
primeiramente pelo jato birreator BAC-111 e depois pelo “Boeing” 737/200, permaneceu realizando 
verdadeira “ponte aérea” entre Brasília e Rio de Janeiro, transportando funcionários públicos, até o início 
da década de 90.  
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Fonte: CECOMSAER 

Figura: 27 

O “Viscount” passou a ser utilizado por Juscelino diuturnamente em suas viagens para o 
canteiro de obras da nova capital. Era mais veloz que o antigo DC-3, mais confortável e 
silencioso. Após a inauguração de Brasília, esse avião permaneceu por longo tempo 
servindo à Presidência da República, sendo desativado somente no início da década de 90. 
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Para prover estas instalações de energia elétrica, mandou vir de 
avião um pequeno grupo gerador de eletricidade que foi montado nas 
proximidades; e, por último, a pista do que viria a se constituir no aeroporto 
internacional de Brasília, dispondo de uma pista pavimentada de quase 3.000 
metros de comprimento. 

Vieira de Sousa (p. 20, 1999), relata que foram transportados em 
aviões do Correio Aéreo Nacional, no decorrer da construção da cidade, 
“milhares de toneladas de material de construção, máquinas pesadas e 
milhares de passageiros do governo”, por falta de ligações terrestres ou 
fluviais com aquele canteiro de obras no Planalto Central e que distava 1.200 
quilômetros da então capital Rio de Janeiro. Porém, o autor não cita registros 
oficiais ou outra fonte que contenham dados sobre a natureza e a quantidade 
da carga transportada por via aérea para Brasília naquele período. É o próprio 
Juscelino que em seu livro nega parte do fato, citando que: 

“A imprensa acusou-me acerbamente, alegando que fazia 
transportar por via aérea material de construção, destinado a Brasília. A 
alegação era tão inverídica quanto maliciosa. Tratava-se de mais uma 
deturpação, visando a fins políticos. O que os aviões da FAB levaram, na 
realidade, foram artigos de escritórios – papéis, pastas e arquivos, para o 
trabalho dos engenheiros – e alguns itens prioritários, como pequenos 
geradores, destinados a iluminar os primeiros barracões ali construídos. 
Seguiram igualmente, componentes eletrônicos, para a instalação de um 
primitivo sistema de comunicações. Foi só” (Kubitschek, p. 83, 1975). 

Mas, Juscelino também não incluiu, junto às suas afirmações, registros 
de controle sobre a natureza e quantidade da carga em questão. Apesar de terem 
sido procurados tais registros, e mesmo se existiram, para fins deste trabalho, 
não foram encontrados. Aliás, como já anteriormente esclarecido, a maioria dos 
registros preservados pelos responsáveis da aviação brasileira indica a 
preocupação em constituir a memória oficial sobre os acontecimentos que 
expressaram uma sucessão de acertos na conduta da política governamental para 
o setor, concretizada pelas ações do que se considerava, então, de “novos 
bandeirantes” que, retratando o espírito nacionalista concernente ao contexto da 
época, esmeraram-se na geração de resultados que atestassem a assertiva da 
opção política feita para o setor no Brasil. Desta feita, os poucos registros 
encontrados versam sobre quantidades absolutas de carga aérea transportada por 
todo o país, por determinados períodos. A profusão maior de registros é sobre os 
feitos desses bandeirantes do ar, sobre a constituição de empresas de aviação e 
sobre a evolução da máquina aérea. 

Juscelino também cita o uso do helicóptero no canteiro de obras de 
Brasília, cuja aquisição desse tipo de aparelho foi realizada pelo Ministério da 
Aeronáutica por sua ordem, para o seu próprio transporte durante as inspeções 
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que ali fazia e para proporcionar a visitantes ilustres, como foi o Secretário de 
Estado Norte-Americano, uma visão mais completa da sua Meta Síntese 
(Kubitschek, p. 162, 1975). 

Por todo o período da construção, foram de avião ao canteiro de 
obras para visitação sete chefes de diversas nações que, dali, saíram admirados 
com a dinamicidade do trabalho em andamento (Kubitschek, p. 287, 1975). 

Assim, o que se percebe é que o uso do transporte aéreo na 
construção da nova capital foi mais amiúde para o deslocamento de 
autoridades e técnicos do governo e das empreiteiras, ou seja, de quem dirigia 
os trabalhos. Os tripulantes desses aviões que serviam a esses dirigentes eram 
militares da Aeronáutica, o que completava o sentido hierarquizante do uso da 
aviação naquela circunstância. Cada vez que o candango assentador de tijolos, 
cortador de madeira ou tratorista, levantava os olhos para cima e via passar 
um avião saindo ou chegando do aeroporto em construção, reforçava a 
assimilação do seu lugar na pirâmide dos construtores daquele que 
considerava ser um sonho de nacionalidade. O autoritarismo velado tinha, 
assim, as suas expressões que, enquanto estimulava o candango entender o 
seu trabalho como forma de possuir a nação, não o deixava esquecer a quem 
devia obediência – a quem idealizou o sonho e dirigia sua concretização – e 
só de tal maneira seria possível então sua participação nessa construção, o 
único jeito dele se sentir partícipe era através da submissão aos sonhos de 
outrem, de ser dirigido, como reporta Duarte da Silva: 

“Na bibliografia que aborda a construção de Brasília, existe uma 
tendência que enfatiza os seus aspectos autoritários: a decisão de construir, o 
projeto urbanístico, a administração da construção, a ideologia que a 
legitima, a estrutura urbana gerada” (Duarte da Silva, p. 66, 1997). 

Ou seja, o avião continuou a ser um instrumento útil aos propósitos 
de governos adeptos do autoritarismo como forma de conduzir a nação. O 
“estar a bordo” passou a indicar um nível elevado na escala hierárquica do 
poder. Não se apresentava mais como uma novidade da tecnologia industrial a 
conquistar corações sertão adentro, nem como meio de coletar dados no 
interior para subsidiar as ações de governo, menos ainda como instrumento de 
convencimento aos resistentes e arcaicos oligarcas regionais, como fora na 
Era Vargas. Mas, sim, um indicativo certo da presença da autoridade, de 
quem definia ideais, os rumos para concretizá-los e qual a participação de 
cada uma das células do imenso corpo social da Pátria (Figura 28).
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Fonte: Putkamer, J. 

Figura: 28 

O “estar a bordo” já indicava um nível elevado na hierarquia do poder e, principalmente se 
à bordo do avião presidencial. O simbolismo que esse fato passou a expressar acabou 
sendo incorporado à “liturgia” do cargo, como se expressou o ex-presidente Sarney, que 
institucionalizou uma breve, porém significativa, solenidade quando o presidente embarca 
e desembarca do seu avião. Em ambas ocasiões ele é solenemente acompanhado pelo Vice-
presidente e pelo Comandante da Base Aérea de Brasília à porta do avião. 
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O governo parecia pretender que a legitimidade lhe conferida 
democraticamente nas eleições, viesse a endossar a ação autoritária que mui 
sutilmente, mas firmemente, fazia fluir através da burocracia estatal em 
direção às suas obras, fazendo-a sentir em todos os espaços onde houvesse um 
candango assentando um tijolo. Pária, derrotista ou no mínimo insensato seria 
considerado pelos governistas, então, quem não aderisse e, por isso, não se 
submetesse à edificação daquele monumento que definiram como a expressão 
máxima da nação que pretendiam modernizar. 

Juscelino pretendeu o uso do avião na construção apenas como um 
seu eficiente meio de transporte, para a pressa que tinha em iniciar e concluir 
a obra no curto espaço de tempo de sua gestão à frente do governo federal. 
Para exercer o poder como queria a pena de Santiago Dantas já lhe 
proporcionara meios legais suficientes. Porém, evidente que o avião, por já se 
ter constituído no imaginário popular como um dos símbolos do poder, desde 
quando os uniformes militares dos aviadores do CAM passaram a indicar a 
presença da representação da autoridade governamental no interior do país, 
passou a desempenhar esse papel adicional, de certa forma, útil ao governo. 

A constituição na Base Aérea de Brasília de um Grupo Especial de 
Transporte, subordinado diretamente ao Gabinete do Ministro da Aeronáutica, 
provido somente de aviões executivos30, cuja finalidade foi realizar o transporte 
de altas autoridades do governo, como os chefes dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário e ministros de estado, caracterizou bem a simbologia 
anexada a esse tipo de transporte. Essa simbologia findou por ser incorporada 
pelo empresariado em geral que, incluindo no acervo da direção de suas 
empresas aviões executivos, não só passaram a dispor de um rápido e eficiente 
meio de transporte para atender a compromissos distantes e urgentes, mas 
também a expressar a dimensão do poder que suas posses lhes garantiam, já 
que, quanto mais moderno, maior, mais potente, com maior autonomia e mais 
luxuoso o avião, mais cara é a sua aquisição e a sua manutenção, ensejando, 
pois, que seu proprietário disponha de recursos financeiros para mantê-lo. 

A partir de então, a revoada de aviões executivos pertencentes a 
empresários à Brasília, passou a ser uma demonstração do íntimo vínculo 
entre os poderes político e econômico. Demonstração essa que o candango, 
para perceber, precisava olhar para cima, sugestivamente, como quem olha 
para um deus. 

30 Um avião é dito “executivo” quando seu propósito é servir ao transporte de pessoas em cargo de alta 
direção de uma organização empresarial ou governamental. São aviões modernos, em cujo interior da 
cabine de passageiros é montado um gabinete de despachos, uma sala de reuniões ou mesmo acomodações 
para repouso dos usuários. No caso dos aviões do GTE, todos dispõem de ambientes próprios para acolher 
esse perfil de passageiro. 
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Os aparelhos que faziam o transporte executivo mormente eram de 
fabricação norte-americana, eram “Piper”, “Cessna”, “Beechcraft”, “Curtiss” 
e “Loockeed” e, evidentemente, os helicópteros que Juscelino havia ordenado 
à Aeronáutica adquirir, para seus vôos sobre o canteiro de obras e que lhe 
proporcionavam pousos em meio às construções. 

Já para o transporte de carga e passageiros entre a nova capital e o 
Sudeste do país eram utilizados os bimotores “Douglas” DC-3/C-47, “Curtiss 
Comanndo” C-46, C-82 “Vagão Voador” e “Beechcraft” C-45. 

Quanto à aviação comercial, somente duas empresas passaram a 
fazer escala, a partir de 1957, nas cercanias de Brasília, mais para atender as 
empreiteiras que atuavam no canteiro de obras da nova capital: A Real, com 
aviões “Douglas” DC-3 e a VASP, com aviões suecos “Scandia”, em 
Planaltina (Pereira, p.125 e 295, 1987). Nenhuma, contudo, considerava a 
operação em Brasília viável economicamente e, por isso, não se aventaram a 
estabelecer linhas aéreas para a capital em construção. 

Do transporte das altas autoridades do país que viajavam à Brasília 
para conhecer ou realizar algum trabalho, desde o início das obras, em 1956, 
até o ato simbólico da inauguração, em 1960, os aviões passaram a conduzir 
técnicos, engenheiros, funcionários e mesmo trabalhadores cujas presenças no 
canteiro de obras requeria certa pressa. Decolavam dos aeroportos do Rio de 
Janeiro - Santos Dumont e Galeão - lotados e, da mesma forma retornavam, 
em um vai vem contínuo, realizando, o mesmo aparelho, por vezes, até mais 
de um vôo diário. O esquema montado assemelhava-se muito à logística de 
guerra, em que o transporte de suprimentos à frente de combate é ininterrupto. 
A via aérea oferecia a vantagem da rapidez, pois pelas vias terrestres o tempo 
de viagem podia se estender a dias, já que, nesse caso, o melhor acesso era 
realizado através da ferrovia até Anápolis e, daí em diante, em caminhões que 
rodavam em estradas de terra até o canteiro de obras e, só nesse percurso de 
uns 150 km, dispendiam mais de seis horas de viagem, quando não chovia e o 
leito da estrada tornava-se intransitável. 

Era evidente que o custo desse transporte feito por via aérea 
onerava o produto final da construção, porque a disponibilidade de carga de 
um avião quanto a peso e volume é mais limitada que nos meios de 
transportes rodoviário e ferroviário. Porém, estes não ofereciam condições 
satisfatórias para atender a urgência que Juscelino tinha em concluir sua obra 
no curto espaço de tempo de seu mandato, como desejava. Borges relata com 
propriedade a difícil situação de manter suprido o canteiro de obras de 
Brasília:
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“Com o projeto de construção de Brasília, a E.F. Goiás deveria 
desempenhar um papel relevante no transporte de materiais e de pessoal para 
a edificação da nova capital. Todavia, a morosidade no reaparelhamento das 
linhas e a distância entre o terminal ferroviário de Anápolis e o canteiro de 
obras de Brasília limitaram a ação da ferrovia no atendimento da demanda de 
transporte da nova capital. A maior parte do pessoal e do material de 
construção acabou sendo transportada em caminhões. A precariedade do 
sistema ferroviário foi denunciada pela imprensa da época. Sobre uma das 
viagens de trem ao Planalto Central, ‘O Globo’ de 3 de setembro de 1958, 
estampava a seguinte manchete: ‘Três dias de trem moroso separam o Rio de 
Brasília.’ Uma viagem para Brasília, saindo do Rio, chegava ao terminal 
ferroviário de Anápolis depois de mais de sessenta horas de viagem. Segundo 
o ‘Jornal de Notícias’, de 22 de agosto de 1958, mais seis horas percorridas 
em ônibus ou caminhões, e alcançava-se o canteiro de obras da nova capital” 
(Borges, p.50 e 51, 2000). 

Por tais condições de tráfego rodoviário e ferroviário, o transporte 
aéreo deslocava pessoas e cargas cujas presenças no local da construção 
garantiriam o cumprimento do cronograma do governo. Tendo ficado o avião 
simbolicamente ligado à presença da autoridade governamental na Região, 
mais especificamente dos governos autoritários, os passageiros e a carga 
desembarcados no aeroporto instalado no canteiro de obras indicavam possuir 
alto valor agregado e, portanto, a eles era reservada especial consideração, 
sempre estando presente ao desembarque algum representante do governo e 
qualquer pessoa não credenciada à lida aeroportuária, não tinha acesso à área, 
em parte para precaver possíveis acidentes, mas, também porque, como um 
dos símbolos do poder, ao cidadão comum, deveriam se constituir em objetos 
de admiração e não de participação. 

Assim, os aparelhos se revezavam no ainda acanhado pátio de 
estacionamento de aeronaves do aeroporto, carregando e descarregando 
grupos heterogêneos de profissionais que participavam da construção daquela 
obra bem em meio ao sertão. Os aviões do CAN eram próprios para esse tipo 
de serviço, uma vez que seus interiores eram configurados para carga e a 
ampla porta de duas folhas permitia também o embarque e desembarque de 
volumes de grandes dimensões. Bancos laterais acomodavam os habituais 
passageiros, bem ao estilo dos que se usava para o transporte de pára-
quedistas. Reportou o jornal “O Estado de Minas”, em edição de 30/04/59, 
que somente em uma hora o aeroporto recebeu nove aviões procedentes do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, com passageiros e materiais. Um DC-3 podia 
transportar até três toneladas mais o peso do combustível e tripulação, o que 
significa ter desembarcado naquela ocasião 27 toneladas em apenas uma hora, 
procedentes de 1.000 km de distância, em um vôo de 4 horas, o que era um 
fenômeno à época, pois os transportes terrestres faziam o mesmo em dias de 
viagem contínua caso não chovesse e, então, não se formassem os extensos 
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atoleiros que paralisavam o fluxo do tráfego pela estrada por dias e até 
semanas. 

Muitas vezes o carregamento se processava, nos aeroportos do 
Galeão e do Santos Dumont, no Rio de Janeiro e nos de Congonhas e 
Cumbica, em São Paulo, nas altas horas da madrugada e, dali os aviões 
decolavam ainda antes do nascer do sol com destino ao Planalto Central, o 
qual as tripulações vislumbravam ao horizonte pela poeira avermelhada que 
subia e ficava pairando nos céus daquele imenso canteiro de obras. Contudo 
as decolagens de Brasília só podiam acontecer durante o dia, pois além do 
aeroporto não possuir auxílios à navegação aérea por instrumentos, 
necessários ao vôo noturno, a limitação da visibilidade pela poeira só 
possibilitava operações diurnas. 

Na medida em que se aproximava a conclusão do Plano Piloto, 
quando então seria inaugurada oficialmente a nova capital e feita a 
transferência do governo do palácio do Catete para o do Planalto, aceleravam-
se as obras de melhoria do aeroporto, capacitando-o a receber o fluxo de 
aviões que se esperava para a inauguração, construindo-se uma estação de 
passageiros que oferecesse algum conforto aos convidados, provendo-o com 
um melhor sistema de abastecimento de aeronaves e com auxílios rádio à 
navegação aérea. A maior parte da estação de passageiros ainda era feita em 
madeira e, dessa forma, permaneceria por anos. O seu projeto original tinha a 
assinatura de Oscar Niemeyer. Com a ascensão dos militares ao poder, em 
1964, sob alegações de cunho técnico ele foi substituído por outro. Supõe-se 
que o fato do arquiteto ser comunista influiu em tal decisão. 

O aeroporto de Brasília foi classificado como internacional, na 
expectativa do governo de que, sendo a nova capital do Brasil uma cidade 
planejada com todas as modernizações que a tecnologia podia proporcionar, 
edificações de linhas arrojadas, verdadeiras obras de arte, certamente afluiria 
para seu aeroporto linhas de várias empresas aéreas internacionais, 
movimentando o saguão de passageiros com personalidades de renome do 
mundo inteiro, fazendo aumentar o brilho daquela Meta Síntese de um 
governo que pretendia, em definitivo, interiorizar o Brasil. 

A classificação de “aeroporto internacional” é devida aquele que, 
além de pista de pouso e decolagem com dimensões suficientes para a 
operação de aviões de grande porte que cruzam longas distâncias, porta 
também uma estrutura alfandegária, setor de saúde pública e de imigração e, 
ainda, dispositivos de fiscalização concernentes à entrada e saída de aviões 
estrangeiros no país. E o aeroporto de Brasília foi preparado para tal. 
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Contudo, o brilho que o governo via naquela nova cidade não 
atingiu as cabines de comando das empresas aéreas internacionais, que 
preferiram continuar pousando no aeroporto de São Paulo, capital econômica, 
e no aeroporto do Rio de Janeiro, onde resistiram à mudança muitas das 
repartições do governo, principalmente aquelas que lidavam com a economia 
do país. Somente as empresas domésticas de aviação passaram a operar 
regularmente em Brasília, porque na sua relação de dependência às 
subvenções governamentais, não podiam se furtar de atender ao chamamento 
do governo para integrar o esforço de interiorizar a capital federal. Neste 
mister expressou-se ostensivamente a dicotomia entre a realidade da 
economia de mercado internacional e a ideologia do autoritarismo adotada 
pelo governo brasileiro: o avião entrara no interior do país na década de 30 
como símbolo da autoridade governamental que, então, desejava utilizar-se de 
todos os instrumentos possíveis da modernidade para fazer presente seu 
poder, e Juscelino, naquilo que considerava meta síntese de seu governo, 
estava se utilizando desse instrumento com intensidade por todo o período da 
construção. Mas, ao desejar que ele permanecesse atuando como expressão da 
possibilidade da nova capital contatar-se diretamente com os principais 
centros do poder no mundo, América do Norte e Europa em especial, 
ocupando a posição de porta de entrada do Brasil, defrontou-se com a 
objetividade da economia de mercado internacional que busca 
primordialmente o lucro, atendo-se aos meandros políticos de seus partícipes 
somente ante a perspectiva de retornos compensadores. Ou seja, as ações do 
governo foram expostas à uma limitação, que comprometia a consecução do 
seu objetivo de tornar o centro do poder nacional o principal elo de contato 
com o poder internacional, como se aquele fosse uma continuidade natural 
deste, pois somente o transporte aéreo, proporcionado pelos grandes e velozes 
jatos de carreira, poderiam ligar, em questão de horas, Brasília à Washington, 
Nova Iorque, Londres e Paris. Era uma demonstração da impossibilidade do 
autoritarismo brasileiro compatibilizar-se com a economia de mercado 
internacional de forma estrutural, mas somente de forma conjuntural, quando 
houvesse, então, retorno satisfatório às duas partes.  
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4.3 Apoio aéreo aos projetos de construção das rodovias “Belém-
Brasília”, “Bananal-Manaus” e “Brasília-Acre”. 

Lysias Rodrigues já comentara, em sua expedição pelo rio 
Tocantins, em 1931, sobre a conveniência de construir uma estrada que, 
rasgando as terras goianas, alcançasse a cidade de Belém do Pará, então 
considerada a “porta da Amazônia”. O potencial econômico da região lhe 
causara entusiasmo tal que chegou a denominar de “governo patriótico” 
aquele que conseguisse unir o Sudeste do país à Belém, para aproveitar as 
riquezas inúmeras que ele acreditava conter no Centro-Oeste e cujo porto da 
capital paraense poderia vir a ser a via de escoamento de toda essa riqueza. 
Três anos depois o Plano Geral de Viação do governo Vargas fazia constar 
um projeto de ligação norte-sul, através de uma rodovia denominada de 
Transbrasiliana e codificada como BR-14 que, partindo de Belém, 
atravessaria Goiás, o Triângulo Mineiro, o Noroeste Paulista e rumaria Paraná 
adentro, cruzando Santa Catarina e, por fim, chegaria ao Rio Grande do Sul, 
totalizando uma extensão de quase 6.000 quilômetros. Destes, pouca coisa 
havia sido feita e, por isso, o desafio de construir uma estrada daquele porte 
permanecia apenas nos planos oficiais, tal como o fora o da construção e 
mudança da capital federal para o Planalto Central. 

Também o agrônomo Bernardo Sayão já sonhara com uma 
rodovia que ligasse Goiás ao porto de Belém, ainda quando da instalação 
da Colônia Agrícola de Ceres. Portanto, a idéia não era nova, fosse para 
ligar o cerrado goiano ao litoral norte, ou para acessar as portas da 
Amazônia. Juscelino diz ter percebido na possibilidade da existência da 
estrada um meio de conectar o novo centro das decisões nacionais a mais 
um dos distantes pontos de confluência do território brasileiro. Por isso, 
relatou o espanto de Bernardo Sayão após ter sido convidado por ele para 
dirigir as obras da construção da estrada o mais imediatamente possível: 
“Sempre sonhei com esta estrada, Presidente. Posso dizer que este é o 
momento mais feliz da minha vida”. Juscelino considerava o agrônomo o 
“Fernão Dias” de que necessitava, como disse: “o bandeirante do Século 
XX que, ao invés de botas, usava um teco-teco” (Kubitschek, p.86, 1975). 
Essa consideração de Juscelino sobre Sayão parece ter encontrado respaldo 
logo depois quando, por ocasião de alguns vôos rasantes que este fazia 
sobre o trajeto por onde estava previsto passar a estrada, área de densa 
mata, seu pequeno avião foi acometido por uma pane no motor e, em 
conseqüência, embicou em direção às copas das grandes árvores, 
estatelando-se em uma delas e lá ficando pendurado. Sayão não se feriu e, 
posteriormente, revelou que o pior não havia sido o acidente em si, mas sua 
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descida das grimpas da árvore. A visão de Juscelino sobre a necessidade de 
ocupação da Amazônia expressou-a ele mesmo em seu livro: 

“Lembrava-me das muitas vezes que havia sobrevoado a 
Amazônia. O avião parecia estar parado, dada a uniformidade do grandioso 
cenário que o cercava. Em cima, era o céu... embaixo, o oceano da floresta 
tropical – cerrada, densa, ameaçadora... como o homem branco, não afeito à 
agressividade da selva, poderia conquistar aquela terra?... Reli a história dos 
Bandeirantes... Fixei o argumento de Fernão Dias, ao deixar Taubaté: ‘Um 
país se conquista pela posse da terra!’ O problema que iria enfrentar era o 
mesmo... a posse da terra e a transformação de bens geográficos em bens 
econômicos” (Kubitschek, p. 72, 1975). 

Percebe-se aí que se orientava pelo que acreditava ter sido o feito 
dos bandeirantes de outrora, procurando mensurar o alcance de sua 
empreitada pelo que entendia ter sido a deles e colocava-se como se fosse o 
realizador das aspirações de toda a nação. Juscelino, assim, procurava 
interpretar um personagem por ele mesmo escolhido, concentrando o poder de 
decisão e procurando se justificar na sua percepção de parâmetros inerentes a 
um chefe a altura daquela empreitada. Guilherme Velho tece alguns 
comentários sobre esse tipo de personagem: 

“O chefe de bandeira concentrava todo o poder em suas mãos: 
executivo, legislativo, judiciário. A bandeira não poderia subsistir sem uma 
autoridade. A bandeira precisava ser conduzida por seu chefe de uma forma 
militar, romana” (Guilherme Velho, p. 144, 1976). 

E o que Juscelino tinha como a sua “grande bandeira moderna”, não 
podia nela dispensar uma hierarquização, com a disciplina travestida de 
cooperação, com um comando bem definido e devidamente ostentando todo o 
simbolismo que reforçava sua condição na estrutura da “bandeira”. Assim, ele 
procurava que assumisse a cor de uma “arrancada democrática para o oeste e 
norte do Brasil”. Entretanto, não parecia pretender parar no sertão, com a 
construção e mudança da capital, mas também lançar vistas para o norte, em 
direção à Belém. 

E o concretizador de tal idéia Sayão, montado em seu pequeno 
avião monomotor, foi vistoriar do alto o curso por onde deveria passar a 
estrada, as povoações ao longo do trajeto, as variações do relevo, as calhas 
dos rios, a densidade das matas e locais prováveis para a construção de 
campos de pouso de apoio, antevendo as necessidades que, certamente, 
haveriam de surgir no decorrer das obras. Era o primeiro uso do avião naquela 
nova empreitada, quando ela ainda figurava apenas como projeto no papel. 
Aliás, a primeira participação do avião com relação a Belém-Brasília já havia 
acontecido quando Juscelino, ao sobrevoar a região por diversas vezes, como 
afirmou, idealizou sua construção visando a Amazônia, pois a considerava 
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uma fronteira que, no seu entender, se constituía em um mundo à parte, pois 
existia nos mapas, mas tinha vida independente do “corpo do Brasil” 
(Kubitschek, p. 86, 1975). 

Para concretizar mais essa idéia do governo fundou-se a Comissão 
Executiva da Rodovia Belém-Brasília – RODOBRÁS, em 1958, cujo 
primeiro trabalho foi definir o traçado da rodovia e abrir os primeiros campos 
de pouso, para que os aviões da FAB pudessem apoiar os serviços de 
engenharia e de abastecimento. A presidência da República colocou, ainda, 
um seu helicóptero à disposição dos diretores dos trabalhos. O trecho de 
Goiás, com 1.439 km, estaria a cargo de Sayão e os trechos do Pará, com 487 
km e do Maranhão, com 258 km, ficariam a cargo do engenheiro Rui de 
Almeida que, também desde o início participava da obra de Brasília. As obras 
do primeiro iniciar-se-iam no sul dirigindo-se para o norte e as do segundo 
fariam o percurso inverso, ou seja, de norte para sul. As duas frentes de 
trabalho deveriam se encontrar, então, no quilômetro 1.439 a partir de Goiás. 

O transporte das pesadas máquinas de terraplanagem procedentes 
dos Estados Unidos, do porto de Santos para os locais de início das frentes, 
ficou sob responsabilidade do 4º Batalhão de Engenharia do Exército e 
levaram 60 dias para chegar aos seus destinos (Mapa 6). Assim, iniciava-se 
mais uma portentosa ação do governo de Juscelino para, como ele disse, 
“transformar a fronteira geográfica do norte em uma fronteira econômica”. O 
governo na condição de agente do desenvolvimento econômico e, mais uma 
vez, a iniciativa privada de forma direta participava apenas como coadjuvante 
de um processo cujos resultados, por sinal, deveria lhe interessar 
sobremaneira, pois que viria a abrir novos espaços à sua atuação. Mas, cabia à 
máquina do governo o arrojo e a determinação em tal empreitada, para abrir 
caminho à expansão da economia de mercado do Sudeste, promovendo os 
meios necessários para que esta se estabelecesse. 

Os primeiros campos de pouso abertos em plena mata não 
passavam de curtas e estreitas faixas de terra desbastadas e ligeiramente 
aplainadas, permitindo o pouso somente de pequenos aviões “Piper Cub” e 
“Paulistinhas”, com capacidade de carga por volta dos 160 kg, contando com 
o peso do piloto. Por isso eram capazes de transportar somente mais uma 
pessoa ou volumes de pequena monta. Logo a seguir, quando o próprio 
progresso dos trabalhos de terraplanagem permitia, as pistas e suas áreas de 
aproximação de pouso eram melhoradas e, então, comportavam a chegada dos 
aviões “Cessna” de maior capacidade de passageiros e carga. Por fim, quando 
as áreas circunvizinhas aos acampamentos eram mais desbastadas e as pistas 
mais compactadas, passavam a freqüentá-las os “Douglas” C-47 da FAB, 
suprindo de forma mais completa as necessidades das frentes de trabalho. 
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Fonte: Oliveira, JK. 

Mapa: 6 

Trajeto da rodovia Belém – Brasília, passando por Anápolis. Seria considerada por 
Juscelino a primeira via de integração com o norte, mais especificamente, com a porta de 
entrada da Amazônia, o porto de Belém. 
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Mateiros, topógrafos e geólogos compunham as duas frentes que 
avançavam uma na direção da outra. Enquanto abriam as picadas no mato, 
cruzando montes e rios, para fazerem as visadas do eixo do desmatamento e 
terraplanagem do terreno e, então, não haviam aberto campos de pouso para 
os aviões que os apoiavam, recebiam os suprimentos através de pára-quedas 
lançados por esses aviões. Muitos dos volumes lançados não chegavam ao 
solo, ficando presos nas copas das altas árvores, tornando difícil sua 
recuperação por parte das equipes em terra. Para tentar minimizar o problema 
de abastecimento a FAB providenciou a construção de campos de pouso a 
cada 100 km no eixo do traçado da rodovia, de forma que, pelo menos nesses 
intervalos, houvesse condições de manter o fornecimento de suprimentos com 
certa regularidade. Outro recurso para aprovisionar as equipes das frentes foi 
a instalação nos pára-quedas de uma pequena bomba que podia ser explodida, 
liberando a carga do pára-quedas.

O avanço das frentes tornava-se lento, porque além da dificuldade 
de se proporcionar um regular apoio logístico, encontraram obstáculos não 
percebidos durante os vôos de reconhecimento do trajeto. Do alto a planície 
apresentava-se como uma vastidão coberta de densa e plana floresta, indo de 
horizonte a horizonte, mas é ledo engano, pois durante a abertura das picadas 
o que se encontrou sob as copas das grandes árvores foi um terreno muito 
ondulado e com seguidas depressões permanentemente encharcadas. A copa 
uniforme de uns 50 metros de altura da floresta engana, assim, quem avalia o 
relevo do terreno somente através de vôos de reconhecimento. O calor úmido 
- 40 graus centígrados por 80% de umidade relativa do ar em média - chuvas 
torrenciais diárias, muita lama, tratores atolados, caminhões com pontas de 
eixo quebradas, falta de combustível e comida, formavam o quadro da 
estrada.

 As operações aéreas eram arriscadíssimas, tendo o piloto de 
encontrar a clareira de pouso sem nenhum auxílio rádio à navegação aérea e 
com comunicação deficiente, adivinhar a direção e a intensidade dos ventos 
para não acontecer uma aproximação final com vento de cauda, o que faria o 
avião “pilonar” (capotar) no pouso e lutar para manter o controle do aparelho 
enquanto escorregava pelo piso enlameado das estreitas pistas, tendo de fazê-
lo parar ao final, antes que “varasse” aquela faixa de terra e adentrasse no 
mato. A decolagem também se fazia com alto grau de risco, pois o piloto, por 
serem as pistas sempre muito curtas, precisava de frear o avião enquanto 
acelerava seu motor ao máximo; com o aparelho tremendo todo, sob o esforço 
para mantê-lo estático com o motor todo acelerado, repentinamente liberava 
os freios, fazendo o avião dar um verdadeiro salto à frente, acelerando sua 
velocidade o mais rápido possível, para que suas asas ganhassem a necessária 
sustentação e o tirasse do solo antes do final da pista. Mesmo após decolar era 
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urgente ganhar altura rapidamente, pois a barreira formada pelas copas das 
altas árvores da floresta à cabeceira da pista precisava ser transposta. 

Por vezes o pequeno avião decolava com carga máxima para uma 
das frentes, abastecido de combustível o suficiente para realizar o vôo até o 
destino e retornar à sua base de origem. Mas, ao sobrevoá-la no regresso 
percebia que as condições meteorológicas reinantes não permitiam o pouso, 
tendo, assim, de procurar algum lugar próximo dentro da autonomia de vôo 
que restara e, então, começava o pior drama que um piloto pode vivenciar em 
vôo: a “luz da bruxa” acesa (indicador de combustível na reserva), nenhum 
local apropriado para o pouso dentro do seu campo de visão, reduzindo a 
potência para economizar combustível, em conseqüência, a velocidade caindo 
até próxima ao “pré-stol”31 e o piloto, por isso, perdendo o controle do avião 
que tende a pender para um dos lados e precipitar-se rumo ao solo sobre uma 
de suas asas. Situação não rara por ocasião daquelas operações aéreas, pois as 
condições meteorológicas na Amazônia variam repentinamente, 
principalmente no decorrer do período vespertino.32

Juscelino se referia aos pilotos dos aviões que apoiavam a 
construção da estrada como heróis que, onde houvesse um claro na selva, 
desciam com um “teco-teco” 33.

Apesar dos percalços as duas frentes, a do norte e a do sul, foram 
aproximando-se, procurando cumprir o cronograma que definia o momento 
em que deveriam se encontrar, próximo à cidade de Açailândia: dia 31 de 
janeiro de 1959. No início do último mês restavam somente uns trinta 
quilômetros entre uma e outra frente de trabalho, o que dava indicativo de que 
a estrada poderia ser concluída naquele prazo. O avanço, porém, continuava a 
acontecer com muita dificuldade e um dos principais problemas continuava a 
ser a deficiência do aprovisionamento, principalmente com relação aos 
gêneros alimentícios. 

Sayão, mais uma vez tentando solucionar o problema, enviou um 
bilhete para o acampamento de Açailândia, solicitando os gêneros e advertindo 
que se os mantimentos não chegassem em tempo os trabalhadores não teriam 
mais o que comer. Mediante o apelo, um dos pequenos aviões conseguiu fazer 

31 Velocidade horizontal mínima para manter a sustentação do avião, ou seja, quando a resultante do 
sistema de forças “tração & sustentação” tem valor maior que a resultante do sistema “arrasto & 
gravidade”. 
32 Esse tipo de operação aérea de alto risco sempre foi comum nas áreas de garimpo, principalmente nas 
cercanias de Itaituba-PA, no rio Madeira e Surucucu-RR. Os relatos sobre essas operações no percurso da 
Belém-Brasília procedem de um grupo de pilotos que delas participaram, em conversa no Aeroclube de 
Manaus, no ano de 1982. 
33 O termo jocoso designava os pequenos aviões equipados com motores de baixa potência e que, por isso, 
quando em marcha lenta produziam um barulho semelhante ao das antigas máquinas de costura: teco-teco-
teco-teco...
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chegar até aquela frente uma carga de víveres. Mas a capacidade de transporte 
desses aviões era tão pequena, que bastava um de seus vôos atrasar por um dia 
para que os trabalhadores ficassem sem ter do que se alimentar. 

O último bilhete de Sayão pedindo víveres dizia: 

“Desde 3ª feira, 13 p. passado, aqui estamos na iminência de parar 
o serviço por falta de alimentação para o pessoal. Amanhã não teremos 
recursos para o almoço, e é estranho o silêncio, a indiferença de quem está na 
retaguarda, devidamente abastecido, pelos que aqui estão fazendo uma coisa 
necessária no momento: o campo (de pouso)... Julgo que a única coisa 
necessária é o campo, a tempo e a hora. A picada é de relativa importância. 
Sem aquele, não adianta fazer esta” (Kubitschek, p. 178, 1975). 

Destas poucas linhas pode-se deduzir a luta do engenheiro contra a 
burocracia e, considerando-se que a reprodução do bilhete foi realizada pelo 
próprio Juscelino, em seu livro, infere-se que o presidente, à época do 
acontecido, era também vítima da burocracia que não deixava que ele viesse a 
saber a quantas estava o andamento das obras na estrada, ou simplesmente ele 
era conivente com a situação reinante na RODOBRÁS, que não se esforçava 
em aprovisionar a contento as frentes de trabalho. O certo era que Sayão 
desejava completar a abertura do último campo de pouso até o dia previsto 
para a inauguração da estrada, porque nele é que desceria o avião com o 
presidente, para participar da solenidade. 

E foi justamente por essa ocasião que se deu o acidente que vitimou 
Bernardo Sayão, quando uma árvore derrubada acertou a barraca de lona sob a 
qual estava. Segundo Kubitschek, o engenheiro ferido de morte, ainda orientou 
os funcionários que o acompanhavam nas providências de emergência. Apesar 
do acidente ter ocorrido nas primeiras horas da manhã, somente às três horas da 
tarde (15 h) um avião sobrevoou a clareira e o seu piloto viu, em vôo rasante, 
um homem deitado com a roupa vermelha de sangue. Mais tarde um 
helicóptero desceu na clareira e nele os companheiros da frente de construção 
embarcaram Sayão. O seu piloto, Major Tomás, foi testemunha do último 
suspiro do engenheiro, ainda em vôo para Açailândia. Uma das grandes obras 
que complementavam a Meta Síntese de Juscelino, na sua investida rumo ao 
interior do país, a estrada Belém-Brasília, gerou, assim, o seu mártir, a chancela 
que a consolidaria como símbolo daquela ação governamental junto à 
população. A memória sobre Sayão ficaria de vez vinculada à estrada. 

O acontecimento não impediu que a inauguração acontecesse dentro 
do previsto, ao contrário, o governo reforçou nos trabalhadores a convicção 
de que o projeto tinha de ser concluído, de acordo com a vontade anterior do 
mártir, o que realmente serviu de mola propulsora à derrocada final do 
pequeno trecho de mata que ainda separava as duas frentes. Mas, antes de 
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concluída, a estrada cobrou mais um sacrifício que, em verdade, viria a 
reforçar o simbolismo do qual aquela obra deveria se revestir: O chefe da 
frente norte, engº Rui de Almeida, veio a falecer em decorrência de uma 
colisão do carro que o transportava, com outro, pouco tempo antes do final 
dos trabalhos. Estranha coincidência as seguidas duas mortes, justamente dos 
responsáveis pelas duas frentes de trabalho da estrada e no momento em que a 
obra estava sendo concluída. Mas, qualquer elucubração a respeito seria 
suplantada pela euforia da inauguração, que se deu conforme o previsto, com 
a presença do próprio Juscelino que, devido às comemorações relativas ao seu 
terceiro ano de governo, se fez presente no local do encontro das duas frentes 
de trabalho da estrada somente no dia 1º de fevereiro. Alguns aviões 
“Douglas” DC-3 e uma dezena de pequenos aviões lotavam todo o espaço do 
campo de aviação de Açailândia, indicando a presença de pelo menos uma 
centena de ilustres forasteiros na solenidade de inauguração. 

Assim, Juscelino hasteava o primeiro pavilhão do moderno 
bandeirantismo, do qual se apresentava como o principal agente. Antes 
mesmo de Brasília, chegara às portas da Amazônia, deixando um rastro 
permanente com objetivo de que servisse de esteio ao posterior avanço da 
economia de mercado do Sudeste do país. 

O avião se integrou aos trabalhos de construção da estrada ainda na 
fase de projeto, proporcionando aos técnicos observar o percurso pretendido 
para a estrada e, então, que procedessem aos estudos preliminares da 
empreitada. Porém, mais uma vez, não se encontrou fontes que pudessem 
atestar se houve alguma preocupação de se registrar a movimentação dos 
aviões durante a construção da Belém-Brasília. Apenas as ligações entre fatos 
sucedidos durante a construção com envolvimento da aviação e depois 
relatados, demonstram que o setor esteve participando, como um dos 
principais meios de apoio, por toda a consecução da obra. 

Essa característica de tratamento diferenciado sobre a atuação do 
transporte aéreo dos demais meios de transporte, pode ter duas origens 
detectadas: o avião participa como instrumento pioneiro, ou seja, na fase da 
ocupação e, depois, quando os transportes rodoviário, ferroviário e mesmo 
fluvial se instalam, a modalidade aérea passa a ter uma participação pífia em 
termos de quantidade, mas expressiva quando se considera o valor agregado à 
carga; e a segunda origem diz respeito à subordinação da aviação civil à 
militar, pois, ao invés da preocupação com os registros de importância 
estritamente comercial, normal nos demais meios de transportes, a 
Aeronáutica tem se atentado mais aos registros que sirvam de base à 
construção de uma simbologia proporcionada pelo aparelho aéreo, que dê 
respaldo à legitimação da ação governamental. Somente na década de 70, com 
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a fundação da INFRAERO é que o registro sistemático e atualizado, para fins 
comerciais, da movimentação do transporte aéreo passou a se efetivar e, 
mesmo assim, apenas nos sessenta e dois aeroportos por ela administrados. 

Uma conclusão, contudo, torna-se patente: o avião, desde quando 
foi incorporado no governo Vargas aos projetos de expansão da fronteira 
econômica, passou a ser utilizado como instrumento desbravador, à frente dos 
demais meios, em face da possibilidade de saltar os obstáculos e permitir uma 
antevisão da área de expansão, facilitando a tomada de decisões estratégicas 
na consecução dos objetivos pretendidos pela ação governamental. Não foi 
uma utilização original, mas importada dos campos de batalha da Primeira 
Guerra Mundial, quando se descobriu o potencial do avião para realizar 
incursões além das linhas inimigas, captando informações que subsidiassem a 
montagem dos planos de avanço das tropas sobre o território em posse do 
inimigo. E, na concepção do Estado autoritário, o inimigo da construção da 
nação brasileira, seria o vasto interior do país com sua estrutura sócio-política 
fundada no mando dos grandes proprietários locais. 

No projeto da construção de uma rodovia que viesse a ligar Brasília 
à Manaus, através da ilha do Bananal, a atuação da aviação seguiu o mesmo 
curso do que teve por ocasião da construção da “Belém-Brasília”.

Na Marcha para o Oeste, Vargas instituíra a Fundação Brasil 
Central como meio de atingir o objetivo da interiorização, da ocupação do que 
via como espaços vazios, da transformação do grande arquipélago em uma 
nacionalidade continental. Juscelino não descartou o uso dessa Fundação, ao 
contrário, percebeu que a experiência que adquirira sobre a região nos idos da 
Expedição Roncador-Xingu, poderia ser útil no seu próximo passo rumo ao 
“hinterlands” brasileiro. 

Seis meses após a conclusão da estrada Belém-Brasília, voltou 
Juscelino seu olhar na direção da ilha do Bananal, localizada no médio 
Araguaia, de onde acreditava ser possível lançar uma outra estrada, desta feita 
visando Manaus, no centro da Amazônia. E, evidentemente, a primeira ação 
concretizada nesse sentido, foi a abertura de um campo de pouso em Creputiá, 
às margens do rio Cururu, um dos afluentes do rio Tapajós, no Estado do 
Pará, pela Fundação Brasil Central. Já existiam campos de pouso em 
Xavantina, no Xingu e na serra do Cachimbo, sul do Pará. Mas, Creputiá 
estava distante a mais de 300 km do último campo aberto e em um trecho de 
floresta densa e irrigada por uma infinidade de igarapés, tornando aquela 
missão temerária. 

A Fundação Brasil Central já mantinha um serviço de assistência 
médica nas localidades de Garapu, Kuluene, Javaru, na bacia do Xingu. 
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Abrira uma estrada que ligava Caiapônia, Aragarças, Xavantina e Xingu. 
Cláudio Villas Boas, que trabalhava para a Fundação, seguira na direção do 
rio Tapajós, tentando estabelecer uma conexão terrestre até a localidade de 
Jacareacanga às margens daquele rio. A idéia de Juscelino era a de prolongar 
tal conexão, uma vez obtida, até Manaus. Para tanto, pretendia utilizar a 
localidade de Santa Isabel do Morro, no sul da ilha do Bananal, como um 
posto avançado de apoio para a Fundação Brasil Central, em sua nova 
empreitada rumo à Amazônia e, também, como uma espécie de vitrine 
daquela arrancada para o Oeste. 

O coronel Nélio Cerqueira, diretor da Fundação Brasil Central, 
seguiu com sua assessoria para Santa Isabel, por via aérea, ocupando o Posto 
Getúlio Vargas, do Serviço de Proteção ao Índio - SPI, de onde passou a 
comandar o desenvolvimento das atividades da construção. Em terras 
administradas pelo SPI erguer-se-ia um Hotel de Turismo, com cais de 
atracação de embarcações e um aeroporto que ficou a cargo do Brigadeiro 
Jussaro, diretor da Diretoria de Rotas Aéreas, do Ministério da Aeronáutica. O 
projeto desse aeroporto previa a instalação dos mais modernos recursos para 
auxílio à navegação aérea e comunicações por rádio, para prover a devida 
segurança de vôo às linhas aéreas que, esperava-se, as empresas de aviação 
estabelecessem para a ilha. O projeto do hotel foi elaborado por Niemeyer e, 
evidentemente, apresentava um perfil de linhas arrojadas provocando 
destacado contraste com o ambiente circundante, caracterizando-se em mais 
um símbolo daquela ocupação do interior brasileiro. 

Para a construção do aeroporto, que era estratégico ao projeto de 
ocupação da ilha, havia a dificuldade de se fazer chegar ao local pelo menos 
1.200 tambores de 200 kg cada de asfalto, destinados à pavimentação da pista 
de 1.500 metros de comprimento por 45 metros de largura. Não havia estrada 
de acesso e por via fluvial a demora seria grande, pois o material teria de ser 
embarcado no porto de Santos, em São Paulo, seguir em navio costeiro até 
Belém e daí ser transferido para barcos menores que subiriam pela foz do 
Amazonas até o Tocantins e, depois, para o Araguaia, até atingir o Bananal. 
Foi o Brigadeiro Corrêa de Melo, Ministro da Aeronáutica, quem propôs a 
solução mais rápida: os 1.200 tambores seriam atirados de aviões da FAB em 
pára-quedas. Solução cara, mas compreendida como a única possível de ser 
viabilizada no espaço de tempo pretendido pelo presidente, ou seja, antes de 
terminar o seu mandato. 

Completou-se a instalação da estação de rádio da Aeronáutica no 
aeroporto do Bananal (Figura 29) somente no dia 29 de junho de 1960, 
quando Juscelino pronunciou um discurso em que procurou eivar de 
simbolismo aquele tento: 
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Fonte: arquivo do autor. 

Figura: 29 

A Estação rádio do aeroporto de Santa Isabel do Morro, na ilha do Bananal, tinha função 
básica de dar cobertura às operações dos aviões da FAB que passariam a pousar por ali, em 
apoio ao projeto de construção de uma estrada cujo destino seria Manaus. 
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“Com emoção, penso no acontecimento extraordinário que se 
desenrola nestas ermas paragens, até agora apartadas do Brasil e do Mundo: 
Da lendária ilha do bananal, graças aos esforços da intrépida Fôrça Aérea 
Brasileira, o Presidente da República já pode comunicar-se com os 
brasileiros, de Norte a Sul do país, para lhes comunicar que, neste lugar e 
nêste instante, começamos a travar uma batalha nova, cujo transcendente 
alcance só os homens de amanhã poderão medir, em toda a extensão” 
(Correio Brasiliense, caderno 1, pág. 6, 29/06/60).

Com essas palavras o presidente desejava transformar o evento, 
relativamente singelo, em marco memorável da arrancada rumo à Manaus. 
Parecia contar que suas palavras produzissem efeitos positivos, pois não 
aguardava “feedback” do público, ordenando a continuidade dos trabalhos. 
Assim, fez partir uma expedição de Santarém, no médio Amazonas, subindo o 
rio Tapajós até o lugar denominado Flexal, para ali construir um campo de 
pouso com condições de ser utilizado pelos aviões do CAN que, então, passam 
a realizar linha do Rio de Janeiro, passando por Brasília e com destino à 
Manaus, perfazendo, assim, um trajeto quase que direto para o interior da 
Amazônia, sem a necessidade de contornar o sertão pelo rio Paraguai, no Mato 
Grosso, ou pela calha do rio São Francisco, atravessando Minas e Bahia. De 
todas as ações levadas a cabo para empreender a ligação Brasília-Manaus em 
linha direta, somente essa rota do CAN permaneceu ativa durante os vinte anos 
seguintes. A região viria a mostrar-se inviável para a implantação de malhas 
rodoviárias, em todas as tentativas subseqüentes à de Juscelino. Mas, a 
persistência naquela obra, vista como mais um importante elo na interiorização 
do país, demonstrava que a ilha do Bananal permaneceria como ponta de lança 
ainda por um bom tempo. Lima Filho explica o por quê: 

“A Fronteira neste momento não é apenas romantizada, ela se 
traduz por um ‘turismo selvagem’ no qual natureza e índio seriam vitrinizados 
por um hotel ‘resort’ de luxo, penetração sofisticada do capital no Centro-
Oeste, mas de olho na Amazônia. A noção de ‘turismo’ deve ser associada à 
idéia de território e expansão econômica” (Lima Filho, p. 101, 2001). 

De fato, o hotel serviu de vitrine a muitos investidores que o 
governo fazia questão de apresentar pessoalmente aquela borda da Amazônia, 
para instigar-lhes o desejo sobre suas potencialidades econômicas. Contudo, o 
tempo cuidou de mostrar que, apesar das visitas se sucederem, os prudentes 
investidores vislumbrando a amostra da região exposta a oeste do Bananal, 
preferiram apenas guardar as boas recordações da visita, não se dignando lá 
sequer retornar. Afinal, o mercado capitalista investe somente onde haja 
possibilidade de lucros sem demasiados riscos. Nos estertores da existência 
do hotel, na década de 70, apenas oficiais da Aeronáutica e alguns convidados 
seus utilizavam suas instalações como uma espécie de colônia de férias, 
último uso como propriamente hotel. 
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Findou de forma inglória aquela pretensão do governo para o 
Bananal. O projeto da construção da estrada para Manaus foi abandonado e a 
base da Fundação Brasil Central na ilha perdeu motivo de existir. Debalde 
os investimentos do governo na consecução do que considerava um 
importante braço de sua Meta Síntese, uma premissa básica do capitalismo, 
a da relação custo/benefício, acabou demonstrando a inviabilidade da 
empreitada (Mapa 7).

Contudo, a intenção de ligar Brasília à Amazônia por mais de um 
acesso, levou o governo JK a projetar ainda outra rodovia, que teria início em 
Brasília e fim em Rio Branco. Com o título “Rodovia Brasília-Acre vai trazer 
tribos selvagens para civilização brasileira”, o jornal Estado de Minas 
noticiava, em 21/04/60, que o plano elaborado para a construção de tal 
rodovia previa que os trabalhos seriam desenvolvidos ao longo de 4 anos e 
custaria 35 milhões de cruzeiros, envolvendo intenso trabalho do Serviço de 
Proteção ao Índio, em face do trajeto cortar as terras dos índios Pacaás-Novos, 
Suruius, Nhambiquaras e Xavantes (Mapa 8).

Não conseguindo atingir o centro da região amazônica em linha 
direta a partir do Bananal, o governo preferiu investir em um caminho mais 
ameno, ou seja, do Mato Grosso, subindo para noroeste, atravessando 
Rondônia e, então, chegar ao Acre. Essa já era uma rota servida regularmente 
pelo CAN, portanto factível de regular e seguro apoio logístico, e possuía 
diversos trechos de estrada já em funcionamento, faltando interligá-los e 
completar o que faltava para chegar a Rio Branco, no Acre. Mesmo assim, o 
cronograma do projeto previa uma duração de 4 anos, ou seja, Juscelino não 
concluiria a obra no tempo que restava de seu mandato, sujeitando-o ao drama 
de que tanto temia: ver uma obra sua inacabada. Por isso, procuraria cuidar 
para que uma paralisação das atividades de construção pudesse provocar 
transtornos adicionais a quem assim o desejasse fazer. 

O general José Guedes, diretor do Serviço de Proteção ao Índio – 
SPI, elaborou o Plano de Trabalho em que estabelecia a estratégia de 
amansamento daquelas nações indígenas, em preparação do terreno para o 
avanço da frente de trabalho da construção da estrada e as táticas a serem 
utilizadas para tal: atração dos índios, pacificação das tribos e implantação de 
Postos do SPI junto às nações indígenas. Uma das primeiras medidas 
previstas por ocasião da instalação dos Postos era a abertura dos campos de 
pouso, para prover os funcionários do necessário apoio logístico, ou seja, 
quando a equipe de abertura da picada da estrada fosse chegando, os Postos 
do SPI já estariam estabelecidos e com campos de pouso para permitir o 
devido apoio. 
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Fonte: Oliuveira, JK. 

Mapa: 7 

Regiões da ilha do Bananal, dos rios Xingu e Tapajós, com seus campos de pouso 
pioneiros:Santa Isabel, Aragarças, Kuluene, Xingu, Cachimbo e Jacareacanga, construídos 
ao longo dos anos 40 e 50, com o objetivo apoiar o projeto da estrada que se pretendia 
construir até Manaus. 
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Fonte: Correio Brasiliense. 

Mapa: 8 

Percurso previsto para a rodovia Brasília – Acre, que uniria a borda inferior da Amazônia 
brasileira à nova capital do país, destacando as áreas indígenas que deveriam ser 
“trabalhadas” pelo SPI para viabilização da estrada. 
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Haviam trechos de estradas já existentes, pertencentes a municípios 
e mesmo aos estados, que seriam aproveitados. A cidade de Cuiabá, capital do 
Mato Grosso servia-se de estrada de rodagem para se ligar ao Sudeste do país 
e outra que chagava às margens do Araguaia. Do lado de Goiás os trechos 
praticamente se ligavam, por obra da Fundação Brasil Central, que abrira 
diversos trechos no Sudoeste goiano. Portanto, o trabalho principal seria em 
Rondônia, pois o trecho do Acre também seria pequeno, pouco mais de 100 
km. Um dos campos de pouso de apoio à construção da estrada proporcionou 
a aglomeração de colonos, devido à infra-estrutura de que passou a dispor no 
seu entorno – bar, venda, pensão e posto médico, e daí em diante passou a 
constituir-se uma povoação significativa, aumentando sua estrutura urbana e, 
posteriormente, vindo a se transformar na cidade de Vilhena, no sul de 
Rondônia.

Mas, a conclusão dessa estrada demoraria anos e Juscelino, por 
isso, não a veria, integrar-se ao complexo de obras governamentais 
responsáveis pelo deslocamento do eixo do desenvolvimento brasileiro, como 
entendia, ainda em seu governo. Lançara as bases da empreitada e dependeria 
da boa vontade do sucessor para torná-la fração de sua Meta Síntese, a 
mudança da capital. 

Cumpre registrar que o envolvimento da aviação em mais essa obra 
daquele governo foi o de servir como instrumento desbravador, indo à frente, 
possibilitando o sobrevôo dos trechos a serem ligados e o melhor percurso 
para a consecução dessas ligações, proporcionando o envio de gêneros 
alimentícios, ferramentas, técnicos, peças de reposição de maquinários, 
combustíveis, evacuação de feridos e doentes e, em alguns casos, como o de 
Vilhena, serviu como fator de atração e estabelecimento definitivo de grupos 
de pessoas que, então, deram início a novas povoações e mesmo futuras 
cidades.

Vale rever que na década de 30, quando os aviadores do Correio 
Aéreo Militar não conseguiram estabelecer ligação aérea com a Amazônia, 
passando pelo território goiano, devido à resistência do arcaísmo dos donos 
do poder regional, expressada nas suas omissões na abertura e manutenção 
dos campos de pouso, o governo contornou Goiás tanto pelo norte, indo por 
Minas e Bahia, como pelo sul, passando por São Paulo, Mato Grosso e 
seguindo para Rondônia e, depois, Acre. Assim, quando Juscelino se propôs a 
fazer a ligação Brasília-Acre, por via rodoviária, o transporte aéreo já servia 
regularmente cidades por onde deveria passar a estrada, como Aragarças, em 
Goiás; Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso; Vilhena, Cacoal, Vila Rondônia e 
Porto Velho, em Rondônia; e Rio Branco, no Acre. 
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Brasília estava sendo concluída, mas das demais ações do governo 
no sentido de, como ele entendia, “promover o deslocamento do eixo do 
desenvolvimento brasileiro para interior do país”, somente a estrada Belém-
Brasília havia sido concluída e, assim mesmo, por anos ela permaneceu sem 
pavimentação asfáltica, gerando, assim, consecutivas interdições de vários de 
seus trechos por ocasião dos períodos mais chuvosos. O único meio de 
transporte que permaneceu atendendo de forma regular e segura o Centro 
Oeste até acontecer o asfaltamento da Belém-Brasília, foi o aéreo e, assim 
mesmo, com exclusividade para a carga de alto valor agregado, funcionários 
do governo, políticos e demais pessoas de posse, cujo padrão de vida permitia 
arcar com o alto custo das passagens aéreas. Somente a aviação militar 
continuava a expandir linhas aéreas e a construir campos de pouso, com vistas 
a implantar uma malha aeroviária que atendesse a todo o interior e, em 
especial, as fronteiras políticas da Amazônia brasileira com os outros países, 
em atendimento à política de segurança nacional. 

Nessas obras de grande porte interior adentro que o governo 
Juscelino procurou levar adiante, cuja função era a de unir esse interior à 
Brasília, o transporte aéreo viveu, então, dois momentos: primeiramente 
servira como instrumento desbravador, permitindo saltar obstáculos 
rapidamente e de forma mais segura, possibilitando que os projetistas 
daquelas obras pudessem fazer uso de uma visão privilegiada, do alto, das 
áreas a serem ocupadas, efetuando o aprovisionamento das equipes das 
frentes de abertura e fazendo a evacuação de acidentados e doentes; a seguir, 
prestou-se ao transporte de quem detinha o poder ou que aos seus serviços 
estavam, como uma carruagem da modernidade. 

O CAN prosseguiu com suas linhas interior adentro, transportando 
principalmente as malas postais, pessoas comuns e suas bagagens e pequenas 
cargas cuja necessidade nas cidades do sertão tinham uma certa urgência, 
como era o caso de medicamentos. Era o que vingara dos planos do general 
Leite de Castro e dos tenentes do Campo dos Afonsos liderados por Eduardo 
Gomes, para levar a ação governamental ao interior do país, sob os auspícios 
da então Diretoria de Rotas Aéreas - um dos apêndices do Ministério da 
Aeronáutica - continuava a servir de escola aos novos pilotos militares e a 
atender as pequenas cidades do interior. Na Amazônia essa sua ação foi, por 
vezes, o único contato com a civilização ocidental que muitas vilas tiveram, 
até o início da década de 80, quando os aviões “PBY Catalina” que, por serem 
anfíbios, dispensavam as pistas terrestres e amerissavam em qualquer estirão 
de igarapé daquela Região (Figura 30).
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Fonte: CECOMSAER. 

Figura: 30 

O avião anfíbio PBY “Catalina” CA-10, do CAN, foi desde a década de 40 e por muito 
tempo o único elo de contato do governo com várias comunidades do interior da 
Amazônia. 
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4.4 Luzes e aviões nos céus da inauguração de Brasília. 

O transporte aéreo continuou desempenhando seu papel definido 
pelo governo na mudança da capital e até intensificando sua atuação à medida 
que se aproximava o momento grandioso da inauguração da cidade. Sua 
afinidade com o poder já se consolidara no decorrer da construção. A 
proximidade de suas tripulações com as altas autoridades, por estarem a 
serviço dos escalões superiores do governo, emprestava-lhes um trânsito nos 
corredores oficiais jamais encontrado nos condutores dos demais meios de 
transportes. Essa característica ímpar passou a figurar do acervo cultural da 
profissão, quer militar ou civil, ditando, inclusive, a postura mais adequada no 
desempenho das atividades profissionais, que passou a ir além do simples 
manejo da máquina de voar, mas incursionando nas lides das relações 
públicas, ciceroneamento e mesmo assessoramento dos ilustres passageiros. 

Da atuação dos jovens tenentes à época do “soldado cidadão” que 
os motivou na década de 20 a participarem dos meandros da política, de que 
trata Siqueira, (p. 32, 1999), até essa então nova forma de exercer a profissão, 
compactuando-a com o poder, no decorrer da segunda metade da década de 
50, os aviadores também contribuíram, assim, para que o transporte aéreo 
mais se distanciasse da atuação, e evidentemente das considerações da 
política oficial, relativa aos demais meios de transportes. 

Mesmo na chamada aviação comercial, aquela destinada a servir ao 
usuário em geral, o seu custo definiu uma seleta clientela constituída pela elite 
empresarial e pelos integrantes dos altos escalões governamentais, reservando 
na cabine de passageiros, um espaço destinado aqueles não enquadrados nas 
duas categorias, mas em condições de financiar pelo menos uma viagem 
periódica, conhecida por “classe econômica”, com uma metragem inferior 
devida a cada passageiro e com um serviço de bordo mais modesto. E, dessa 
forma, o transporte aéreo intensificou o apoio já não mais à construção, mas 
passou a dispender esforços na consecução da mudança da capital, no 
deslocamento de funcionários transferidos para ocuparem seus postos nos 
novos escritórios em Brasília, de suas famílias que passaram a se estabelecer 
nos apartamentos dos blocos residenciais das “asas” da nova capital e dos 
arquivos e mobiliário das várias repartições que passariam, daí em diante, a 
funcionar na Esplanada dos Ministérios.34

34 Tornou-se folclórico entre os funcionários transferidos a expressão: “Brasília tem a forma de um avião 
voltando para o Rio”, pois o Plano Piloto, que imita a forma de um avião, tem a sua proa apontada para o 
leste, ou seja, na direção do litoral. 
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Antes, porém, da conclusão das obras de Brasília, em fins de 1959, 
um fato semelhante à revolta de Jacareacanga veio inquietar os meios 
políticos e, evidentemente, trazer um desconforto para o governo de 
Juscelino, consubstanciado no que ficou conhecido pela revolta de 
Aragarças que, mais uma vez patrocinada por militares da Aeronáutica, 
pretendia desestabilizar o governo. Estimulados por um grupo de políticos 
da União Democrática Nacional - UDN, alguns aviadores militares 
envolveram cinco aviões naquele motim: três aviões militares e dois civis, 
sendo um deles um “Constellation” L-149 (Figura 31) 35, da empresa Panair 
do Brasil que efetuava vôo de linha regular entre o Rio de Janeiro e Belém, 
levando-os para a pista de Aragarças, na esperança de que o ato servisse de 
estopim, provocando adesões suficientes para, então, criar um clima de 
insatisfação contra o governo. Tal não se sucedeu e os revoltosos se 
asilaram, desta feita, na Argentina. As duas rebeliões de aviadores da 
Aeronáutica acontecidas no decorrer do governo de Juscelino foram 
amostras da predisposição à participação política ensejada mais por jovens 
oficiais que, por não serem versados na arte da política, pareciam pretensos a 
recorrer aos argumentos inerentes à profissão militar. A frustração dos dois 
intentos revelou que os rebelados se constituíam em minoria e que a maioria 
do efetivo da FAB podia até não concordar com os rumos da conduta 
política do governo, mas comportava-se de forma legalista, acatando as 
decisões do governo. 

O levante de Aragarças não chegou incomodar a opinião pública, 
mais voltada aos acabamentos da construção de Brasília, cujas promessas de 
modernização dos vastos rincões do sertão inquietava os crédulos e, no 
mínimo, despertava a curiosidade dos incrédulos. Mas, foi significativo para 
expor a ânsia pelo envolvimento político por parte dos condutores do 
transporte aéreo, originada pela proximidade que tinham com o poder, a ponto 
de se entenderem capazes de ações de tal monta, enquanto aqueles que 
conduziam os veículos dos demais meios de transportes sequer vislumbravam 
a possibilidade de envolvimentos desse naipe. 

Assim, a preparação para o grande evento da inauguração da cidade 
não foi ofuscada pelo levante e prosseguiu conforme previa o governo, 
marcando com ritmo acelerado a cadência dos trabalhos finais da obra. 

35 O avião quadrimotor “Constellatiom” L-149, fabricado pela empresa norte-americana “Loockeed”, era 
considerado um dos maiores aviões de transporte de passageiros e carga, muito utilizados para as travessias 
transoceânicas, devido a sua grande autonomia de vôo. A empresa aérea Panair do Brasil os usava tanto 
nas linhas internacionais, como nas nacionais de longo curso, como a rota Rio-Belém. 
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Fonte: Lorch, C. 

Figura: 31 

Um avião “Constellation” L-149 igual ao da figura acima, pertencente à empresa Panair do 
Brasil foi seqüestrado pelos oficiais da FAB revoltosos e desviado para o aeroporto de 
Aragarças. Era um quadrimotor destinado a fazer vôos de longo curso, pois tinha grande 
autonomia de vôo. 
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Antes mesmo da inauguração sete chefes de estado já haviam 
visitado o canteiro de obras instalado no Planalto Central, utilizando aviões do 
governo para ali chegarem e os helicópteros também da Presidência da 
República para sobrevoarem a região: de Portugal, do Paraguai, da Itália, de 
Cuba, da Indonésia, do México e dos Estados Unidos. Mas, Juscelino queria 
que o brilho das solenidades da inauguração não ficasse limitado ao horizonte 
do sertão. Desejava que principalmente o Sudeste do país, considerado 
desenvolvido e por vezes tendo demonstrado incredulidade à consecução 
daquela obra, também fosse ofuscado pela intensa claridade que começaria a 
ser emanada daquele ponto do Planalto Central, para iluminar o que 
considerava ser o caminho da integração e do desenvolvimento nacional. Por 
isso, acordou com Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, 
a montagem de uma cadeia de televisão que emitiria sinais de Brasília para 
Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo e Ribeirão Preto. Um 
projeto viável a partir da implantação de uma rede repetidora de sinais entre 
as duas primeiras cidades, pois, no restante já existiam estações repetidoras 
em condições de garantir a transmissão ao vivo das imagens das solenidades 
de inauguração da nova capital. 

Foram necessárias montagens de nove repetidoras de televisão no 
trecho Belo Horizonte-Brasília e os trabalhos para tanto demandaram algum 
tempo, já que os frágeis equipamentos tiveram de ser transportados por terra 
até elevações ermas entre as duas cidades, providos de fonte de energia, 
instalados e testados. Para se prevenir de possíveis atrasos que findariam por 
invibializar a pretensão presidencial, foi preparado um esquema emergencial, 
no qual seria utilizada uma espécie de “ponte aérea” entre as duas cidades, 
com três aviões “Douglas” DC-3 sobrevoando, cada um, as cidades de 
Presidente Olegário, João Pinheiro e Paracatu. Esses aviões estavam 
equipados com antenas receptoras e transmissoras que repassariam o sinal de 
televisão de um para o outro, a partir de Brasília, até a repetidora da Serra do 
Curral, nas cercanias de Belo Horizonte. Foram gastas um total de 70 horas 
em vôos de ensaios, com duração média de cada vôo em torno de cinco horas 
a uma altitude variante entre 5.600 a 6.000 metros, exigindo, inclusive, o uso 
de máscaras de oxigênio por parte de todos à bordo. A conclusão satisfatória 
dos testes das estações terrestres recém-instaladas, contudo, dispensou o uso 
dessa “ponte aérea”, permanecendo os aviões em posição stand by para a 
eventualidade de falha nas comunicações proporcionadas pelas estações 
terrestres. Dessa forma, ficou garantida a transmissão das solenidades pela 
televisão aos mineiros, cariocas e paulistas.36

36 Publicado no jornal Correio Brasiliense, de 04/05/60, p. 7, com o título “12 milhões de brasileiros 
puderam ver e ouvir Brasília pela TV Associada.” 
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Enquanto isso, repartições públicas providenciavam a transferência 
de funcionários e acervos para suas novas instalações, sob pressão, para que 
se instalassem antes mesmo da época da inauguração. O Senado deslocou por 
via aérea no dia 8 de abril 62 funcionários seus e no dia 10 foram mais 85; 
processos e materiais de escritório do Supremo Tribunal e do Tribunal de 
Recursos seguiram, também, por via aérea nos dias subseqüentes; 
funcionários de escalões inferiores do governo partiram do Rio de Janeiro 
para Brasília de ônibus.37

No dia 21 de abril o aeroporto de Brasília registrou um movimento 
de aviões em seu pátio que o colocou no 8º lugar no ranking nacional, com 
chegadas procedentes de diversas capitais brasileiras.38 Também o aeroporto 
do Catetinho foi utilizado devido a exigüidade de espaço para o 
estacionamento de aviões no pátio do aeroporto internacional de Brasília. 
Além do transporte de pessoas para presenciar as comemorações, a aviação 
também participou do evento como um dos artistas do espetáculo, com um 
show da Esquadrilha da Fumaça, uma equipe de acrobatas aéreos do 
Ministério da Aeronáutica, especializada em apresentações públicas, 
utilizando para tal quatro aviões monomotores “North American” T-6, cujo 
ronco do motor acelerado, ao passar em vôo rasante sobre a assistência, 
produzia sensações que iam do medo à admiração. 

Juscelino concluíra sua Meta Síntese, construíra Brasília e mudara a 
capital federal, a despeito de toda a resistência que lhe fizeram seus 
adversários políticos. Conforme teceu considerações ao final de seu livro: 

“Coube a Brasília uma tarefa bem mais profunda e de muito maior 
alcance: a de puxar, para o Oeste, a massa populacional do litoral, de forma a 
povoar o Brasil igualmente e, através desse empuxo migratório interno, 
realizar, quando muito no período de duas décadas, a verdadeira integração 
nacional” (Kubitschek, p. 370, 1975). 

Foi o que concluiu ter realizado como ação principal de seu 
governo, que ele mesmo qualificou de modernizador, em oposição à 
consideração de atraso creditada por seus seguidores políticos. 

Tão logo inaugurada Brasília passou a ser alvo das atenções das 
empresas aéreas que contavam com a lucratividade que a linha Brasília - Rio 
de Janeiro poderia vir a oferecer, e mesmo das autoridades aeronáuticas que 
iniciaram uma “ponte aérea” entre as duas capitais, a nova e a antiga, já a 
partir do dia 25 de abril, colocando inicialmente três aviões “Douglas” DC-

37 Publicado no jornal O Estado de Minas, de 12/04/60, p. 26, com o título “Transferência até o dia 20 de 
todo o funcionalismo.” 
38 Publicado no jornal O Estado de Minas, de 21/04/60, p. 27, com o título “Presença de turistas serve de 
estímulo aos operários.” 
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3/C-47 do CAN para cumprirem a rota. Um decolando de Brasília e outro do 
Rio às 8 h da manhã, diariamente, cruzando a meio caminho entre as duas 
capitais, com reserva de dois lugares para passageiros de cada um dos 
Ministérios. O terceiro fazendo o percurso completo Brasília-Rio-Brasília, no 
período vespertino, também diariamente, dando prioridade no transporte da 
correspondência oficial.39 Essa “ponte aérea” seria o elo de ligação ainda por 
muito tempo, pois a mudança realizada tinha sido a da cúpula da 
administração federal. A grande maioria dos escalões subseqüentes na 
hierarquia do governo permaneceu – e muitos ainda hoje permanecem – 
estabelecida no Rio de Janeiro, em considerável monta devido à resistência do 
funcionalismo em transferir-se da capital carioca. Mesmo a maioria dos 
Ministérios, inclusive o da Aeronáutica, manteve no Rio réplica dos gabinetes 
ministeriais e residências oficiais para seus ministros e, por isso, a “ponte 
aérea” proporcionada pelos aviões do CAN passou a funcionar como um 
corredor unindo prédios públicos no Rio e em Brasília, onde transitavam de 
maneira regular principalmente altos funcionários. Até o princípio dos anos 
noventa o antigo avião “Viscount” se prestava a esse transporte regular, com 
freqüência semanal, possibilitando que dezenas de funcionários pudessem 
passar seus finais de semana nas praias do Rio de Janeiro. 

Pelo lado da aviação comercial, diversas empresas realizaram 
estudos de viabilidade de suas operações em Brasília, na expectativa de que o 
movimento de passageiros e de carga para a nova capital fosse compensador 
Diante dos resultados desses estudos algumas pleitearam, junto ao 
Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, a aprovação de 
linhas que ligassem principalmente a nova capital às metrópoles São Paulo e 
Rio de Janeiro. É preciso frisar que naqueles tempos o governo federal passou 
a subsidiar as linhas aéreas do interior, considerando-as como Rotas de 
Integração do Nacional - RIN, o que possibilitava as empresas cobrarem 
preços acessíveis dos usuários pelos seus serviços em seus vôos para o 
interior do país, inclusive aqueles que escalassem em Brasília. Conforme a 
autoridade aeronáutica, a medida se tornou necessária em virtude das 
empresas da aviação comercial estar abandonando suas linhas do interior, por 
se empenharem no investimento em aparelhos a jato, com capacidade maior 
para passageiros e carga, mas cuja operação para se tornar rentável deveria 
acontecer somente nos aeroportos de maior movimento e com infra-estrutura 
suficiente para prestar apoio a esses novos bólides aéreos (Pereira, p.247, 
1987).

A empresa NAB – Navegação Aérea Brasileira, entusiasmada com 
o que entendia ser um enorme potencial, publicou nos jornais cariocas, 

39 Conforme o publicado no jornal Correio Brasiliense de 26/04/60, p. 1, o primeiro avião a seguir viagem 
para o Rio foi lotado, tendo seus 27 assentos ocupados.  
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paulistas e no Correio Brasiliense extensa propaganda, informando os preços 
de suas passagens dos vôos semanais com origem em Brasília: 

- Belo Horizonte - Cr$1.804,00; 
- Campo Grande - Cr$5.808,00; 
- Cuiabá - Cr$7.810,00; 
- Fortaleza - Cr$9.086,00; 
- Recife - Cr$7.513,00; 
- Rio de Janeiro - Cr$2.574,00 e 
- São Paulo - Cr$3.454,00. 

Fonte: Correio Brasiliense.

Oferecia um desconto de 10% se as passagens fossem de ida e 
volta. O modelo de avião utilizado para esses vôos era o “Curtiss C-46 
Commando”, de fabricação norte-americana e que, outrora fora usado 
inclusive pelo próprio governo dos EUA (Pereira, p. 249, 1987). 

Outra empresa aérea que se interessou em iniciar suas operações na 
nova capital federal foi a VASP – Viação Aérea São Paulo, então tendo o 
governo paulista como seu acionista majoritário. Essa empresa já era 
subsidiada para fazer a linha até Goiânia e, doravante, começaria a voar 
também para Brasília, inicialmente com aviões do modelo “Scandia”, um 
bimotor de fabricação sueca, cuja pequena frota produzida foi adquirida 
inteiramente pela VASP. A sua linha que passou a servir Brasília era a 
seguinte:

- Decolando às 4ªs, 6ªs feiras e nos domingos de Maceió e 
escalando em Aracaju, Salvador, Brasília e chegando à São 
Paulo;

- Retornava nas 3ªs, 5ªs feiras e nos sábados fazendo o trajeto 
inverso.

Fonte: Correio Brasiliense.

Mas, já no mês de maio, posterior à inauguração da nova capital, a 
VASP iniciou uma linha pioneira decolando de Brasília, escalando em 
Anápolis, Ceres, Uruaçu, Gurupi, Porto Nacional Guará, Carolina, Estreito, 
Imperatriz e com destino à Belém, ou seja, uma linha que seguia a rodovia 
Belém-Brasília. Por serem a maioria das pistas dos aeroportos do interior 
feitas em piso de terra, os aviões utilizados nesta linha de integração nacional 
eram os robustos “Douglas” DC-3, configurados para o transporte exclusivo 
de passageiros, com cabines revestidas de material acústico, poltronas com 
braços e encosto alto, toaletes e galley para servir refeições. Partia de Brasília 
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às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras às 6 h e retornava de Belém decolando às 7 h das 3ªs, 
5ªs feiras e nos sábados (Correio Brasiliense, p. 7, 07/06/60). 

A outra empresa aérea que logo se interessou por operar na nova 
capital foi a VARIG – Viação Aérea Rio Grandense, tendo também o governo 
do estado do Rio Grande do Sul como seu maior acionista, era subvencionada 
em diversas de suas rotas com destino ao interior. Suas operações em Brasília 
se iniciaram com aviões do modelo “Convair”, bimotores norte-americanos 
que ofereciam maior conforto à bordo. A empresa apostando na perspectiva 
de uma demanda significativa instalou agências de passagens e carga no 
Plano Piloto, à Avenida W-3, e na Avenida Central do Núcleo Bandeirante. 
Suas linhas eram diárias e faziam o seguinte itinerário: 

- Saída de Brasília às 17 h e 0 min com destino ao Rio, com pouso 
previsto para às 20 h e 10 min e do Rio decolando às 7 h e 
pousando em Brasília às 9 h e 40 min e 

- Para São Paulo decolava à 10 h e 30 min, chegando às 13 h e 10 
min, retornando às 14 h com pouso em Brasília às 16 h e 40 min. 

Fonte: Correio Brasiliense. 

Mas, a VARIG parecia acreditar no potencial em termos de 
passageiros e carga da nova capital, lançando-se em uma empreitada bem 
mais arrojada, evidentemente com todo o estímulo e apoio do governo que 
tinha muito interesse, que era a implantação de uma linha aérea internacional 
diretamente de Brasília para New York, utilizando-se para tal o moderno 
quadrireator “Boeing” 707 (Figura 32), com capacidade para 189 passageiros 
e autonomia máxima de 13.000 km ou 14 horas de vôo ininterrupto. Às 12 
horas e 25 minutos do dia 27 de abril, após um vôo de 1 hora e 50 minutos 
procedente de Porto Alegre, o avião pousou pela primeira vez no aeroporto de 
Brasília, transportando 80 passageiros. No aeroporto permaneceu por 10 horas 
exposto à visitação pública e decolou à noite com 107 pessoas à bordo para 
um vôo de 8 horas e vinte minutos até New York. A freqüência prevista 
inicialmente seria semanal, com possibilidades de aumentá-la na medida em 
que também aumentasse a demanda. Caso essa primeira linha internacional 
obtivesse o êxito esperado, outra empresa aérea pretendia arriscar a 
implantação de uma outra mais ousada, ligando Brasília à Tókio, no Japão, 
via Bogotá, México, Los Angeles, Honolulu e Wake, com aviões a jato. Era a 
Real Aerovias Brasília, nova denominação do consórcio Real Aerovias 
Nacional. Porém, não passou de pretensão da empresa, pois, logo a seguir se 
tornou patente que a demanda de passageiros e carga de Brasília não eram 
suficientes para sustentar linhas internacionais, apesar do grande interesse e 
mesmo esforço do governo para que tal se concretizasse. 
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Fonte: Correio Brasiliense. 

Figura: 32 

O avião a jato “Boeing” 707, da VARIG deveria fazer as rotas internacionais a partir de 
Brasília. Mas, apesar da vontade do governo a relação custo-benefício falou mais alto e as 
empresas preferiram intensificar seus vôos para o Rio e São Paulo, abstendo-se de voar 
para o exterior saindo de Brasília. 
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A terceira tentativa de se estabelecer uma ligação aérea comercial 
internacional a partir de Brasília, foi empreendida pela empresa norte-
americana “Pan American Airways”, utilizando também os mesmos modelos 
“Boeing” 707, com início previsto para o dia 8 de maio. A decolagem do 
primeiro vôo de Brasília foi antecedida por uma solenidade que pretendia 
marcar, como um símbolo, aquela ligação, e para tanto, perante ilustres 
personalidades, inclusive com a presença do Presidente da República, 
realizou-se o batismo do avião, que ganhou o nome de “Clipper Brasília”. O 
avião pousou às 19 horas e 15 minutos procedente de New York, após 
percorrer 6.900 quilômetros, com uma escala em Port of Spain, para 
complementação de combustível. Em uma cortesia especial da direção da 
empresa, que emprestaria uma conotação simbólica ao governo, o presidente 
Juscelino fez um vôo no aparelho até a ilha do Bananal. A “Pan Am”, como 
era conhecida a empresa, pretendia estabelecer a seguinte linha: 

- Decolagem de New York às 10 horas, nas terças feiras e pouso 
em Brasília às 19 horas e 15 minutos (relevando a diferença de 
um fuso horário); 

- Conexão em aviões “Douglas” DC-7, de motores a pistão, com 
decolagem às 20 horas e 30 minutos, pousando em São Paulo às 
22 horas e 45 minutos; 

- Conexão em aviões DC-7, com decolagem às 20 horas e 15 
minutos, pousando no Rio de Janeiro às 22 horas e 45 minutos; 

- Vôos de conexão com o serviço jato Brasília-New York 
decolando do Rio às 9 horas e 45 minutos, pousando em Brasília 
às 12 horas e 15 minutos; 

- Vôos de conexão com o serviço jato Brasília-New York decolando 
de São Paulo às 10 horas e pousando em Brasília às 12 horas; 

- Decolagem dos jatos de Brasília às 13 horas, com o pouso em 
New York previsto para às 21 horas e 40 minutos. 

Fonte: DAC. 

Dessa forma a empresa norte-americana desejava ligar as duas 
cidades com vôos semanais e, conforme a exigência da demanda, aumentar 
sua freqüência progressivamente. 

É possível perceber que as empresas aéreas tinham expectativas de 
crescimento do tráfego aéreo no aeroporto da nova capital, apostando no alto 
padrão de vida que a cidade indicava que proporcionaria a seus habitantes, 
mas, pelo lado do governo, a intenção era prover Brasília, a nova expressão 
do poder nacional, de ligação direta e rápida com os centros do poder 
internacional: Estados Unidos e Europa. 
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Entretanto, as projeções dessas empresas não se confirmaram e as 
linhas internacionais partindo de Brasília em breve tornaram-se deficitárias, 
enquanto que o movimento internacional do aeroporto do Rio de Janeiro não 
se arrefeceu, pelo contrário, indicava um modesto, mas contínuo crescimento. 
Percebendo que o movimento de passageiros e cargas do aeroporto de Brasília 
tendia a se concentrar somente na rota do Rio, as empresas suspenderam as 
partidas de vôos internacionais do aeroporto da nova capital e se dedicaram à 
lucrativa ligação com a antiga capital, encerrando-se, dessa maneira, a curta 
experiência de Brasília como porta para o mundo, para frustração do governo. 
Continuou, porém, o movimento das linhas domésticas que garantiram a 
conexão entre a nova capital do país e algumas das capitais estaduais e 
grandes cidades brasileiras. O estudo acurado sobre a pertinência do 
estabelecimento de meios de transporte, levado a efeito por Adyr da Silva em 
sua tese de doutorado, adverte sobre a necessidade de se levar em conta todos 
as variáveis que podem definir o êxito, ou não, de um investimento 
considerável no setor e não somente aquelas cujos componentes são políticos: 

“O planejamento dos transportes, bem como o do transporte aéreo 
e da infra-estrutura aeroportuária, devem estar em conformidade com os 
valores da cultura e da sociedade” (Adyr da Silva, p. 132, 1991). 

Ele se refere a variáveis que os acontecimentos da época expõem e 
que não foram consideradas pelas ações de governo, como se bastassem 
decisões fundamentadas nas idéias de quem detinha o poder, ou seja, de fundo 
autoritário. Enfim, seriam aquelas linhas aéreas que as empresas, estimuladas 
por subvenções governamentais devidas às RIN, ousariam, sob a perspectiva 
do mercado, fazer vingar, de acordo com uma relação básica do capitalismo, a 
do custo – benefício, as que realmente poderiam vir a atender as demandas do 
transporte aéreo? Pelo que se poderia aferir dessa situação, o divórcio entre as 
pretensões nacionalistas do governo e as leis do mercado, no caso do uso do 
meio de transporte aéreo, tornava-se inevitável. 

Porém, a euforia acometida por ocasião da inauguração, impediu 
maiores reflexões sobre a questão e continuou a contaminar os espíritos ainda 
por um bom tempo, como bem ficou expresso na portaria baixada pelo 
Brigadeiro Francisco Corrêa de Mello, então Ministro da Aeronáutica 
congratulando seus subordinados pelos esforços dispendidos durante as obras 
e na mudança, em que dizia: “Congratulo-me com todo o pessoal da 
Aeronáutica pelo grande apoio dado à construção da Nova Capital, desde o 
início com a criação do Destacamento em Brasília e que culminou com o 
excelente trabalho que tive o prazer de assistir durante o empolgante 
espetáculo da mudança no dia 21 de abril.” A seguir citou alguns nomes de 
militares que se destacaram naquele trabalho e, em tempo, lembrou que o 
Ministério da Aeronáutica foi o primeiro a transferir órgãos administrativos 
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seus para a Esplanada dos Ministérios (Correio Brasiliense, p. 2, 17/05/60). A 
Revista dos Aviadores do mês de junho estampava a seguinte matéria a 
respeito da participação do transporte aéreo na construção da nova capital: “A 
Aeronáutica foi um dos fatores para a execução de Brasília. Perfeita, integral 
e oportuna, mostrou ação destemida e aparelhamento moderno, tornando-se 
eficaz em todas as ocasiões. Primeiro Ministério a instalar-se no Planalto da 
Esperança, ali dando exemplo da maior salubridade cívica, tendo à frente a 
figura sempre impressionante e capacitada do Brigadeiro Francisco de Mello” 
(Revista dos Aviadores, p.5, junho de 1960). 

O governo considerava, assim, consolidada a ocupação do Centro 
Oeste por suas ações de arrojo e determinação, e acreditava haver assumido 
vontade própria, a condição de principal agente do desenvolvimento 
econômico do país. 

Enquanto as rodovias não formavam uma rede capaz de atender as 
demandas por transporte do novo Distrito Federal, o transporte aéreo 
continuou a ser o meio utilizado tanto pelo governo como por empresários em 
romaria pelos gabinetes envidraçados da Esplanada, acostumados, então, a 
verem no governo o seu principal cliente. O uso do avião em suas viagens 
também lhes permitiu ver do alto as possibilidades de investimentos na 
pecuária e na agricultura, tornando-se, posteriormente, compradores de terras 
no Centro-Oeste, quando os governos militares passaram a subsidiar as 
atividades de grande porte no campo, com vistas à exportação. 
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CONCLUSÃO

No decorrer deste trabalho o que se pode verificar, foi que nos três 
momentos escolhidos para proceder este estudo sobre a participação do 
transporte aéreo nos projetos de integração nacional – a atuação pioneira do 
CAM, a construção de Goiânia e a de Brasília – que aconteceram no período 
compreendido de 1930 a 1960, em que dois governantes, em especial – 
Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek – utilizaram-se em especial do Centro 
Oeste como uma espécie de laboratório para proceder ações de governo com 
vistas a criar uma identidade nacional, através de uma imagem do país que se 
redescobre e se completa, unindo as suas regiões, até então estanques, esse 
instrumento da modernidade atuou de forma diferente dos outros meios de 
transporte. Foi mais utilizado como instrumento de apoio às ações de 
governo, do que como um meio para escoar a produção, como, mormente é 
função devida aos meios de transporte. 

O objetivo desses dois governantes consistiu em procurar 
desenvolver o espírito de corpo na população para ter garantido o seu 
empenho nessa grande empreitada rumo ao interior, como se fosse um projeto 
de governo que se completaria quando o país, unido, forte, potência, se fizesse 
destaque no concerto das nações. E a única maneira de se fazerem presentes 
no interior, então desprovido de uma rede de estradas que permitisse a 
comunicação regular, foi através do transporte aéreo. Por esse motivo, 
consideraram-no como fator de integração nacional (Lavenére-Wanderley, p. 
161, 1975). 

Lenharo reflete sobre o autoritarismo que se instala a partir de 
então, a militarização dos corpos e as mentes unindo-se em torno de uma 
causa comum que, em suma, esperavam aqueles governos, redundaria no 
esforço coletivo sob as suas lideranças, a desbravar sertões, minar as 
resistências dos poderes das oligarquias do interior, levar a modernidade para 
os distantes rincões e inserir, assim, cada região na sua função específica 
perante a economia de mercado capitaneada pelo parque industrial do 
Sudeste, expressando, na concepção capitalista a redenção da Pátria (Lenharo, 
p. 16, 1986). 

Os instrumentos da modernidade, produzidos pelos parques 
industriais, eram utilizados com a finalidade de viabilizar as novas bandeiras e 
possibilitar o trabalho dos desbravadores e, ao mesmo tempo, servirem de 
arautos dos benefícios dessa mesma modernidade (Sevcenko, p. 12, 1992). 
Tentar convencer o homem do interior de que teria facilitada a sua vida 
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mediante a inserção de sua região ao que o governo considerava como uma 
próspera economia de mercado, foi tarefa devida a esses fascinantes 
instrumentos tecnológicos e o avião apresentou um dos melhores 
desempenhos nesse mister, pois ao encurtar as distâncias saltando os 
obstáculos naturais, antes tão difíceis de se transpor, fazia o homem do 
interior sonhar com dias melhores. Quando transportava doentes para centros 
melhor providos de recursos médicos e os retornavam com a saúde 
restabelecida, anunciava-se como o milagre que veio dos céus e os aviadores 
eram vistos como heróis que, vindos de longe, traziam a possibilidade do 
alívio e da cura. 

O Ministro da Guerra de Vargas, General Leite de Castro, ciente 
das discussões levadas a efeito na Europa do pós-guerra sobre o custo dos 
exércitos e, por outro lado, do poder que a aviação havia demonstrado no 
conflito, idealizou um correio aéreo que tanto servisse para fazer o trabalho 
postal com mais eficiência e rapidez, como para treinamento e conhecimento 
do país pelas tripulações militares. Encontrou na figura do dinâmico Major 
Eduardo Gomes a liderança necessária para levar a tarefa a cabo, juntamente 
com colegas de farda que se dispuseram a se arriscar nos frágeis aviões da 
época rumo ao interior do país. Dessa forma, o transporte aéreo prestou 
serviços públicos significativos, integrando os esforços do governo nas suas 
intenções de interiorização, possibilitando o imprescindível treinamento de 
vôo aos aviadores militares e viabilizando a vigilância das fronteiras do norte 
do país em função da segurança nacional. 

Já a visão de Jerônimo Coimbra Bueno com relação às 
potencialidades do transporte aéreo para a nova capital goiana que sua 
empresa construía, utilizando-o para conectar Goiânia ao centro das decisões 
nacionais e a ele poder ter acesso rápido e seguro, indicou a 
imprescindibilidade daquele meio à consecução da inclusão de Goiás ao 
cenário da modernidade que se pretendia instalar no país. A viagem de trem 
de Anápolis à Catalão, quase divisa com o estado de Minas Gerais, era feita 
em dez horas, em média. No mesmo tempo o avião fazia um vôo até a capital 
gaúcha, Porto Alegre, distante quase 2000 km. Por isso, o engenheiro insistiu 
na construção de um moderno aeroporto para a nova capital do estado.  

E a Juscelino Kubitschek se deve o uso intenso do transporte aéreo 
em todas as fases da construção de Brasília, inclusive utilizando o avião como 
gabinete presidencial itinerante, nas suas constantes viagens ao canteiro de 
obras da nova capital federal – fato que, inclusive, foi objeto de uma modinha 
composta e cantada por Juca Chaves, o intitulado menestrel da bossa nova. 
Mas, o avião foi utilizado também para o transporte de políticos, técnicos, 
engenheiros, funcionários e trabalhadores para as obras e, também, para o 
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transporte de materiais diversos, como equipamentos, ferramental, peças e 
mesmo material de construção de acabamento. E foi, ainda, o meio que 
possibilitou autoridades, inclusive estrangeiras, participarem da solenidade de 
inauguração, complementando o quadro simbólico que se pretendia que o 
evento significasse para um país que, então, deveria se redimir e, doravante, 
ser integrado à economia de mercado internacional. Expressão mais 
contundente deste fato foi a tentativa que se fez de implantar as linhas aéreas 
internacionais ligando Brasília a Nova Iorque pela VARIG, então símbolo 
maior da aviação comercial brasileira e pela Pan Am, símbolo maior da 
aviação comercial norte-americana. 

A forma do uso do transporte aéreo nessas ocasiões demonstra a 
intensa militarização do setor, dentro do conceito do Poder Aéreo emoldurado 
por Douhet e fielmente acolhido pelo país na constituição de sua aviação. O 
movimento de grupos de oficiais subalternos do Exército, que ficou 
conhecido por “tenentismo”, de estirpe positivista, forneceu os elementos 
executores de que precisou o autoritarismo institucionalizado para usar a 
aviação como meio de progressão para a sua proposta de país, conforme 
define Siqueira (p. 40, 1991). 

E, objeto dessa ação de governo, especialmente o Centro Oeste, por 
fazer parte do interior que se pretendia desbravar e integrar, fez-se alvo 
primeiro desse instrumento cuja utilidade foi a de promover sua ligação 
regular ao Sudeste desenvolvido. Ligação esta que envolvia não somente o 
mero transporte de pessoas ou cargas, mas a inserção dos símbolos da 
modernidade e da autoridade do governo, que respaldaram as suas ações no 
interior. Daí, então, o transporte aéreo, classificado como fator de segurança 
nacional, devidamente militarizado, passou a integrar o poder político e a sua 
atuação na região, no recorte de tempo considerado, foi um reflexo dessa sua 
integração. 

De onde se infere que a aviação serviu aos projetos de integração 
nacional, no espaço de tempo considerado, mais como agente político do que 
como meio de transporte para escoamento da produção ou para o 
deslocamento de passageiros em geral. Pois, como tal, não encontrou mercado 
que compensasse se aventurar na implantação de linhas aéreas comerciais 
regulares para o interior do Brasil, sem que as convenientes subvenções por 
parte do governo gerassem estímulos para tanto. 
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