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Alberto Santos-Dumont, ao personificar o esforço nacional na pesquisa aeronáutica e 

liberar  os  projetos  das  aeronaves  que  construía  em  Paris,  motivou  aviadores  e 

engenheiros  a  construírem seus  próprios  modelos  de  aviões  no  Brasil  no  início  do 

século passado. Isolados no início, esses novos atores interessados em construir aviões 

construíam  suas  próprias  redes,  com  maior  ou  menor  integração  entre  si  e  com 

instituições formais de pesquisa.  A seu modo, cada um levou adiante a pesquisa de 

materiais e a fabricação em escala dos primeiros aviões no Brasil. 

Com base na Teoria Ator-Rede e em pesquisas históricas e documentais, descrevemos o 

desenvolvimento da aviação no Brasil examinando a formação e a articulação dessas 

pouco examinadas redes nacionais, motivadas pelos relatos sobre os feitos de Santos-

Dumont  em Paris,  mas com modos próprios de funcionamento.  A existência  dessas 

redes  no  Brasil  transforma  a  pesquisa  aeronáutica  no  início  do  século  20  –  vista 

normalmente como um processo linear, personalista e centralizado em Santos-Dumont – 

em um trabalho coletivo e descentralizado, que aproximou representantes da sociedade 

civil às instituições militares, governamentais e acadêmicas do país no início do século 

XIX. A recente urbanização, a emergência das epidemias e as pesquisas em medicina 

tropical constituíam um contexto institucional e científico favorável a pesquisadores e 

inventores  residentes  no  Brasil,  que  constituíram  as  redes  de  associações  aptas  a 

promover a aviação no Brasil. 
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Pretendemos mostrar que ampliar o olhar para outras direções pode ser recompensador. 

Deixar  Paris,  atravessar  o  mar  e  percorrer  o  Brasil,  especialmente  o  estado de  São 

Paulo, do início do século passado pode ser surpreendente, à medida que se evidenciam 

outros pioneiros da aviação e as redes de atores,  de configurações distintas  daquela 

centrada em Santos-Dumont em Paris,  que levaram adiante, com moldes próprios, a 

pesquisa  aeronáutica  nacional.  Emergirão,  por  exemplo,  Augusto  Severo,  Dimitri 

Sensaud de Lavaud, e ainda o engenheiro Frederico Abranches Brotero. Pretendemos 

também desfazer um equívoco comum sobre a imagem predominante do país  nessa 

época: os brasileiros não ocupavam as mãos e mentes só para aplaudir o brasileiro em 

Paris, mas também para pesquisar materiais e construir modelos nacionais de aviões, 

que só ganharam o grande público depois da morte de Santos-Dumont.

Eixo  Temático:  4.  Processos  de  produção  e  uso  do  conhecimento  científico  e 

tecnológico.

Palavras  Chaves:  Aviação  no  Brasil;  História  da  Aeronáutica;  Sociologia  da 

Tecnologia.
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