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A Biblioteca João Baptista de Mello e Souza do CHII traz nessa 22ª edição, uma homenagem ao notável 

Santos Dumont, em comemoração ao Dia do Aviador, celebrado em 23 de outubro. 

Em 1906, exatamente no dia 23 de outubro, o brasileiro Alberto Santos Dumont, torna-se o primeiro ser 

humano a voar. A bordo do 14-Bis, sua criação, Dumont faz um voo no Campo Bagatelle, na França, que 

ficaria registrado como o início de uma grande revolução nos meios de transporte na Terra: o avião. 

Tendo em vista a grande invenção do Pai da Aviação e sua contribuição para a humanidade, a Lei nº 218, 

de 4 de julho de 1936, decreta o dia 23 de outubro como Dia do Aviador no Brasil, em homenagem ao 

primeiro voo feito na história por Santos Dumont.  No mesmo dia, comemora-se também o Dia da Força 

Aérea Brasileira. 

 

 

 

 

1) Conhecendo Santos Dumont   

 

 
Alberto Santos Dumont 

 
Imagem: Google 

 

Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873, na fazenda Cabungo, em Minas Gerais, 

sendo o sexto entre oito irmãos. Em 1891, a família Santos Dumont viajou para Paris. Nessa época, eclodiam 

inovações tecnológicas como gramofone, linotipia, turbina a gás, cinema, cinerama, motor de explosão a 

gasolina o qual fascinou o jovem Santos Dumont. Em 1892, disposto a estudar Mecânica, dedicou-se ao 

projeto de criar um aparelho que permitisse voo controlado. Após a construção de vários balões, conforme 

comum naquela década por vários interessados no assunto, em 19 de outubro de 1901, pilotou o balão Nº 

6 e contornou a Torre Eiffel, durante competição em Paris, em tempo inferior a trinta minutos, feito que 

lhe rendeu o prêmio Deustsch, correspondente a 125.000 francos. A esse, somou-se outro prêmio conferido 

pelo governo brasileiro: uma medalha de ouro e 100 contos de reis, equivalentes a 125.000 francos, na 

época. Após a construção de outros balões, os “charutos voadores”, dedicou-se a projeto mais audacioso, 

ou seja, a construção do “mais pesado que o ar”, o dirigível Nº 14, o hoje eternizado 14 – Bis. Em 23 de 

outubro de 1906, o 14 – Bis percorreu 60 metros a 80 centímetros do solo, sem recorrer a meios além de 
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sua força motriz. Em 12 de novembro do mesmo ano, 1906, o 14 – Bis cruzou o céu novamente, à distância 

de 220 metros, erguendo-se à altura de 06 metros. Estava inaugurada a centenária Era da Aviação. Após o 

feito inovador, Santos Dumont criou o ultra-leve Demoiselle, também chamado Libellule por suas formas 

graciosas, que voou em 1907, sendo desenvolvido até 1909, primeiro modelo ultraleve do mundo. Santos 

Dumont faleceu em 1932. O médico que o assistiu, retirou-lhe o coração que se encontra embalsamado e 

exposto a visitação no museu da Força Aérea, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. 

O espírito de empreendimento inovador da indústria aeroespacial é acentuado em todo o mundo, 

tendo alcançado modelos de destaque como o Antonov A N - 225 de fabricação russa, capaz de transportar 

cargas volumosas que já chegaram a atingir 253.86 toneladas. Nesse espírito, destacam-se, entre outros, 

modelos de aeronaves não tripuladas, conhecidas como Drones, usadas para lazer e recreação e para fins 

transporte de passageiros e cargas, sendo também especializada, a abranger modalidades como 

aerofotografia, aerotopografia, prospecção, exploração e detecção de elementos do solo, subsolo, mar, 

plataforma submarina, publicidade, fomento ou proteção de agricultura, saneamento, provocação artificial 

de chuvas, modificação de clima, e outros. A aviação militar presencia hoje o seu mais ambicioso projeto, a 

aquisição de um modelo caça de fabricação sueca que comporá a frota brasileira de defesa com 36 

aeronaves, a entrar em operação a partir do final de 2021, com previsão de estarem as 36 unidades no 

Brasil, em 2026. O caça Gripen, denominado F 39 E, alcança 2.400 Km por hora, ou seja, duas vezes a 

velocidade do som, com características que o alçam ao estado da arte em termos de tecnologia. Gripen é 

um programa de transferência de tecnologia para a indústria brasileira de aviação. Seu primeiro voo no país 

deu-se em 24 de setembro último: o caça voou de Navegantes, Santa Catarina, para a fábrica da Embraer, 

em Gavião Peixoto, São Paulo. O F 39 E é uma aeronave avançada de combate multimissão que atuará na 

defesa da soberania de 22 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. 

Muitas homenagens foram concedidas ao brilhante aeronauta no decorrer da linha do tempo, 

podendo-se destacar que, em 16 de outubro de 1936, o primeiro aeroporto do Rio de Janeiro foi batizado 

Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont. 

O impulso inovador de Santos Dumont, no século passado, coroa-se hoje com o lançamento de 

ultrassônicos e aeronaves espaciais que modificaram os limites do planeta Terra. 

A Lei nº 218, de 4 de julho de 1936, declara 23 de outubro o Dia do Aviador, em homenagem ao 

primeiro voo da história, realizado nessa data em 1906, pelo 14 – Bis. 

A Lei nº 7.243, de 4 de novembro de 1984, concedeu a Alberto Santos Dumont o título de Patrono 

da Aeronáutica Brasileira. 

 
Link: 
https://www2.fab.mil.br/pipar/index.php/slideshow/343-dia-do-aviador-e-da-forca-aerea-brasileira 

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao12/materia02/texto02.pdf 

https://transportemoderno.com.br/2020/09/28/caca-gripen-faz-primeiro-voo-no-brasil/ 

https://www.anac.gov.br/noticias/2015/voce-sabe-de-onde-vem-o-dia-do-aviador 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont 

http://encurtador.com.br/pADPT 

http://encurtador.com.br/gtIT6 

 

 

 

 

 

 

https://www2.fab.mil.br/pipar/index.php/slideshow/343-dia-do-aviador-e-da-forca-aerea-brasileira
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao12/materia02/texto02.pdf
https://transportemoderno.com.br/2020/09/28/caca-gripen-faz-primeiro-voo-no-brasil/
https://www.anac.gov.br/noticias/2015/voce-sabe-de-onde-vem-o-dia-do-aviador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont
http://encurtador.com.br/pADPT
http://encurtador.com.br/gtIT6
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2) Santos Dumont: vídeos sobre sua vida e a grande invenção 

 

 
Santos Dumont: vida e obra 

 
Imagem: Google 

“Este vídeo focaliza a vida e a obra de um dos homens mais importantes da história da aviação, o 

inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Através de fotos e filmes de época, recupera os caminhos 

que percorreu, desde a conquista da dirigibilidade dos balões com soluções aerodinâmicas para 

eleva-lo e mantê-lo no ar ao voo do 14bis. “ 

Santos Dumont, de Henrique Lins de Barros, 60 min., 1999, Br. [Filme] 

Canal: Inarra Pesquisa 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kDSkYwhIsRc 

 

 

Santos Dumont 

 
Imagem: Google 

 

Depois de inventar o dirigível, Santos Dumont envolve-se em uma polêmica, ao realizar o primeiro voo 

de uma máquina mais pesada que o ar. 

 

Canal TV Senado 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PvSJ9LfRU48 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDSkYwhIsRc
https://www.youtube.com/watch?v=PvSJ9LfRU48
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Um Cientista, Uma História - Alberto Santos Dumont 

 

 

Canal Futura: Alberto Santos Dumont (1873-1932) ficou mundialmente conhecido por voar nos primeiros 

balões dirigíveis com motor a gasolina. Tempos depois, ele decolou no 14Bis. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMRHfuqKDd0&feature=emb_logo 

 

 

 

 

3) MUSEU CASA DE SANTOS DUMONT 

O Museu Casa de Santos Dumont, está situado no Município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. 

Tem a missão de preservar e divulgar a memória do Pai da Aviação brasileira, Santos Dumont, gênio da 

engenharia que revolucionou o mundo.   “A Encantada”, assim batizada por seu criador, foi erguida na Rua 

do Encantado, antigo Morro do Encanto, “é símbolo de uma personalidade inventiva, amante das formas 

geométricas, avessa à complicação, à cerimônia e ao fausto”. Possui três andares, além de um observatório 

e um Centro Cultural 14 Bis, anexo ao Museu, o qual disponibiliza maquete tátil, DVD em libras e catálogo 

em braile para que portadores de necessidades especiais possam, enfim, ter acesso às informações sobre 

o projeto de Santos Dumont para sua “Encantada”.  

Em 14 de julho de 1952, foi tombada pelo IPHAN, hoje faz parte do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

 
Link: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Casa_de_Santos_Dumont 
 
Link: 
https://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=66:casa-de-santos-
dumont&Itemid=218#:~:text=%22'A%20Encantada'%2C%20erguida,engenharia%20que%20revolucionou%20o%2
0mundo. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dMRHfuqKDd0&feature=emb_logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Casa_de_Santos_Dumont
https://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=66:casa-de-santos-dumont&Itemid=218#:~:text=%22'A%20Encantada'%2C%20erguida,engenharia%20que%20revolucionou%20o%20mundo
https://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=66:casa-de-santos-dumont&Itemid=218#:~:text=%22'A%20Encantada'%2C%20erguida,engenharia%20que%20revolucionou%20o%20mundo
https://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=66:casa-de-santos-dumont&Itemid=218#:~:text=%22'A%20Encantada'%2C%20erguida,engenharia%20que%20revolucionou%20o%20mundo
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Conhecendo Museus começa com uma breve descrição de uma figura brasileira muito carismática e que 

ficou conhecida em todo mundo por projetar, construir e voar nos primeiros balões dirigíveis com motor a 

gasolina. Aliás, até hoje ele é citado nos livros escolares pela sua genialidade. Estamos falando de Alberto 

Santos Dumont (1873-1932), um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. 

 

 
Imagem: Google 

 

A série Conhecendo Museus 

 

Apresenta 

 

Museu Casa de Santos Dumont 

 

 
Museu Casa de Santos Dumont - Imagem: Google 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y39qLjd03EA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y39qLjd03EA
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4) Dia do Aviador – Publicações (Jornais e Revistas da força Aérea Brasileira) 

 
Nº 101/2018 - Matéria destaque: 

Relatos de amor à profissão 

Link: 

https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_outubro_2018 

 

 
Nº 101/2019 -Matéria destaque: 

Trabalho dos militares da Força Aérea muda a 

vida de centenas de pessoas todos os dias. 

Link: 

https://www.fab.mil.br/aviador/ 

 

 

 
Nº 101/2020 - Matéria destaque: 

Primeiro F-39E Gripen ao Brasil e seu voo no 

espaço aéreo brasileiro. 
Link: 

https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_outubro

_2020 

 
Nº 250/2016 - Matéria destaque: 

Voos pela vida 
Decreto presidência e parceria com MS permite a Força 

aérea Brasileira intensificar a sua participação no 

transporte de órgãos. 

Link: http://encurtador.com.br/amtuC 

Confira vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh51mVrDFxk 

 

 

 

https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_outubro_2018
https://www.fab.mil.br/aviador/
https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_outubro_2020
https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_outubro_2020
http://encurtador.com.br/amtuC
https://www.youtube.com/watch?v=Fh51mVrDFxk
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5) Obras de Santos Dumont 

  

Neste livro, de 1918, Alberto Santos-Dumont 

apresenta sua jornada como inventor e aviador ao 

longo de quase 20 anos. São notas que vão além 

da proposição de detalhar os fatos 

cronologicamente; o inventor (que curiosamente 

assina como Santos=Dumont) pretende, 

principalmente, estimular a discussão entre os 

cidadãos brasileiros sobre a importância do 

investimento nacional na aeronáutica, sobretudo 

para a composição de um corpo de aviadores no 

Exército e na Marinha brasileiros, que pudesse 

garantir a defesa do Estado - mesmo sendo 

radicalmente contra a ideia de que sua invenção 

pudesse ser usada para fins bélicos. Para Dumont, 

a finalidade maior dos aviões deveria ser a de 

encurtar tempo e distância, estreitar as relações 

comerciais entre os países e proporcionar à 

comunicação uma maior agilidade. 

O livro é escrito a partir de uma linguagem coloquial e apresenta fotos ilustrativas, além de artigos de jornais 

publicados na França na época de suas experiências. Em alguns momentos, o autor se propõe a esclarecer, 

de forma acessível ao público leigo, aspectos técnicos e científicos sobre seus inventos, contextualizando o 

leitor acerca das suas pesquisas para que, assim, o público pudesse compreender como se deram as 

construções dos primeiros balões e aeroplanos do inventor. 

“Meu mais intenso desejo é ver verdadeiras escolas de aviação no Brasil. Ver o aeroplano - hoje poderosa 

arma de guerra, amanhã meio ótimo de transporte - percorrendo as nossas imensas regiões, povoando o 

nosso céu, para onde, primeiro, levantou os olhos o Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão.” (Fonte: 

http://www.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=150&sid=5) 

PDF:http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/leit_online/santos_dumond.pdf 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000197.pdf 

 

 

Publicado em 1904, em Paris, em língua 

francesa, com o título de Dans l’air, este livro teve 

tradução de A. de Miranda Bastos, e foi editado em 

português no ano de 1930. Nele, Santos-Dumont 

inicia com uma narração sentimental, evocando a 

figura do pai e seu empreendedorismo, para logo 

introduzir o relato de suas aventuras aeronáuticas. 

PDF: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/539476/001068972.pdf?sequence=7 

http://www.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=150&sid=5
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/leit_online/santos_dumond.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000197.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/539476/001068972.pdf?sequence=7
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Link: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/vo000004.pdf 

 

6) Museus - Exposições  
 

 

Centro de Documentação da Aeronáutica  

 

Apresenta 

 

Exposição Virtual: "CONECTADOS COM SANTOS DUMONT" 

 
Imagem: Google 

Link: https://www2.fab.mil.br/cendoc/index.php/slideshow/349-exposicao-virtual-conectados-com-santos-

dumont 

 

 

 

 

 

7) Museu Aeroespacial (MUSAL) da FAB – Um Tour Virtual na Sala Santos Dumont   

 

Sala Santos Dumont- visão de 360° 

 
Imagem: Google 

Link: https://theta360.com/s/ja4wJGZsyX4Sx79W1WQL4gOie 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/vo000004.pdf
https://www2.fab.mil.br/cendoc/index.php/slideshow/349-exposicao-virtual-conectados-com-santos-dumont
https://www2.fab.mil.br/cendoc/index.php/slideshow/349-exposicao-virtual-conectados-com-santos-dumont
https://theta360.com/s/ja4wJGZsyX4Sx79W1WQL4gOie
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O CORAÇÃO DO PAI DA AVIAÇÃO REVESTIDO DE OURO E BRONZE ESTÁ EXPOSTO NA SALA 

SANTOS DUMONT 

 

 

O coração de Santos Dumont 

 
Imagem: Google - A esfera guarda o coração de Santos Dumont 

 

“O coração está dentro de uma esfera dourada de aproximadamente 10 polegadas, com perfurações que 

simbolizam as estrelas do universo e é sustentada pela figura de Ícaro feita de bronze”. 

 

Link: http://especiais.santosdumont.eptv.g1.globo.com/onde-tudo-

terminou/amorte/NOT,0,0,1278057,Uma+historia+cheia+de+misterio.aspx#:~:text=Um%20cora%C3%A7%C3%

A3o%20que%20hoje%20est%C3%A1,Aeroespacial%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Santos%20Dum

ont%20foi%20enterrado%20no,n%C3%A3o%20foi%20junto%20com%20ele. 

 

 

 

8) MUSEU VIRTUAL SANTOS = DUMONT 

Reúne um valioso acervo sobre Santos Dumont, como biografia, filmografia, livros, vídeos, fotografias, 

aeronaves, links de pesquisas sobre o inventor etc. Inclui também a lista de pesquisadores do país sobre 

Santos Dumont. 

Link: http://www.museuvirtualsantosdumont.com.br/ 

 

 

http://especiais.santosdumont.eptv.g1.globo.com/onde-tudo-terminou/amorte/NOT,0,0,1278057,Uma+historia+cheia+de+misterio.aspx#:~:text=Um%20cora%C3%A7%C3%A3o%20que%20hoje%20est%C3%A1,Aeroespacial%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Santos%20Dumont%20foi%20enterrado%20no,n%C3%A3o%20foi%20junto%20com%20ele
http://especiais.santosdumont.eptv.g1.globo.com/onde-tudo-terminou/amorte/NOT,0,0,1278057,Uma+historia+cheia+de+misterio.aspx#:~:text=Um%20cora%C3%A7%C3%A3o%20que%20hoje%20est%C3%A1,Aeroespacial%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Santos%20Dumont%20foi%20enterrado%20no,n%C3%A3o%20foi%20junto%20com%20ele
http://especiais.santosdumont.eptv.g1.globo.com/onde-tudo-terminou/amorte/NOT,0,0,1278057,Uma+historia+cheia+de+misterio.aspx#:~:text=Um%20cora%C3%A7%C3%A3o%20que%20hoje%20est%C3%A1,Aeroespacial%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Santos%20Dumont%20foi%20enterrado%20no,n%C3%A3o%20foi%20junto%20com%20ele
http://especiais.santosdumont.eptv.g1.globo.com/onde-tudo-terminou/amorte/NOT,0,0,1278057,Uma+historia+cheia+de+misterio.aspx#:~:text=Um%20cora%C3%A7%C3%A3o%20que%20hoje%20est%C3%A1,Aeroespacial%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Santos%20Dumont%20foi%20enterrado%20no,n%C3%A3o%20foi%20junto%20com%20ele
http://www.museuvirtualsantosdumont.com.br/
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9) Santos Dumont no Museu do Amanhã 

Embora, no momento, o Museu não tenha disponível nenhuma exposição virtual sobre o 

inventor, vale a pena o destaque aqui, visto que o mesmo disponibiliza informações valiosas no 

seu site, como por exemplo, a lista de invenções em ordem cronológica, FOTOGALERIA: O legado de 

Santos Dumont e muitas outras informações. Confira! 

Em abril de 2016, o Museu realizou uma belíssima exposição “O poeta voador, Santos Dumont”, 

do artista e curador da mostra Gringo Cardia. 

Link: https://museudoamanha.org.br/pt-br/o-poeta-voador-santos-dumont 

Confira também! 

FOTOGALERIA: O legado de Santos Dumont 

Link: https://museudoamanha.org.br/pt-br/brasil-lua-legado-sem-limites-santos-dumont 

 

A lista das invenções voadoras de Santos Dumont 

Link: https://museudoamanha.org.br/pt-br/conheca-22-maquinas-voadoras-santos-dumont 

 

 

A BIBLIOTECA FINALIZA A EDIÇÃO COM O POEMA SER AVIADOR.  
Canal Força Aérea Brasileira  

 Poema Ser Aviador é de autoria do Tenente-Coronel Aviador JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA (Piloto de 

Patrulha e Transporte da FAB) com narração de Nilson Gonçalves. 

Confira!   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6ita4VeLJcA 

 

https://museudoamanha.org.br/pt-br/o-poeta-voador-santos-dumont
https://museudoamanha.org.br/pt-br/brasil-lua-legado-sem-limites-santos-dumont
https://museudoamanha.org.br/pt-br/conheca-22-maquinas-voadoras-santos-dumont
https://www.youtube.com/watch?v=6ita4VeLJcA

