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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata de uma instituição social, desportiva e aviatória, o Aeroclube do Rio 

Grande do Norte. Estudamos as relações que as atividades desenvolvidas pelo Clube 

tiveram com os valores da cultura natalense e com o projeto político de fomento à aviação 

do Rio Grande do Norte. Além disso, discutimos como gradativamente o Clube passou a 

ser referido, por seus sócios e pela imprensa local. Para isso, aproximamo-nos das 

concepções sistêmicas da antropóloga Mary Douglas e das concepções sobre o espaço e a 

identidade de grupo de Maurice Halbwachs. Investigamos o jornal A República, o periódico 

A Cigarra e algumas cartas pessoais do período de 1900 até 1930, para explicar como o 

Clube se organizou “por dentro”; como os valores da cultura natalense se apresentavam 

internamente, qual a relação do Aeroclube com o projeto de fomento à aviação de Juvenal 

Lamartine, quais foram os principais sócios, e a imagem o Clube tinha na cidade? 

 

Palavras-chave: Modernidade. Aviação. Vida social e desportos. Aeroclube do Rio 

Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

It is a work about a social, sportive and aviation institution: Aeroclube of Rio 

Grande do Norte. We will study the relationships that the activities developed by the Clube 

had with the values of a Natal’s culture and the political project of promotion of the 

aviation in Rio Grande do Norte developed by its president, Juvenal Lamartine. Also, we 

discuss how gradually the Clube came to be referred to as an elegant and important 

ambience for its members and the local press. Therefore, we will approach the systemic 

culture conceptions presented by the anthropologist Mary Douglas; and conceptions of 

space and group identity presented by Maurice Halbwachs. We investigate the newspaper A 

República, the magazine A Cigarra and some personal letters, within the period from 1900 

to 1930, to figure how the Clube was organized "inside". How did the values of a Natal’s 

culture appear internally? What was the Aeroclube's relationship with the local aviation 

development project promoted by Juvenal Lamartine? Who were the main partners? What 

image did the Clube enjoy in the city? 

 

Keywords: Modernity. Aviation. Social life and sports. Aero Club of Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

Cada objeto encontrado, e o lugar que 

ocupa no conjunto, lembram-nos uma 

maneira de ser muito comum a muitos 

homens.
1  

 

 

1 As complicações de uma pesquisa simples 
 

 Há três anos, quando iniciamos esta pesquisa, que rondava nossos pensamentos era: 

como se teria desenvolvido o tênis na cidade do Natal? Ora, naquele tempo presumíamos, 

sem qualquer preocupação com fontes, que as primeiras quadras da cidade teriam sido as 

do Aeroclube
2
 do Rio Grande do Norte. Mas nada mais do que isso sabíamos. De pouco em 

pouco, vagarosamente, mantendo nossa curiosidade viva, passávamos de livraria em 

livraria, consultávamos blogs, e artigos pela grande rede. Acidentalmente, em um sebo, 

deparamos com um livro de Procópio Neto intitulado Esportes em Natal.
3
 Rapidamente, 

nos interessemos pelo livro. Ao folheá-lo rapidamente, percebemos que ele tratava de todos 

os esportes modernos ou, no mínimo, de boa parte deles. Então, no momento em que 

percebemos a menção ao tênis, adquirimos o livro. 

Apesar de todos os nossos objetivos, Procópio dedicara apenas um parágrafo ao 

tênis, nada mais. Esse parágrafo nos deixou informado de que nossa única informação 

sobre o tênis tinha uma referência. Ou seja, já poderíamos afirmar ao público em geral que 

o tênis norte-rio-grandense tinha nascido no Aeroclube do Rio Grande do Norte. Mas esse 

era o único detalhe, quase uma curiosidade, que tínhamos a respeito do tênis potiguar; onde 

estavam os jogadores, os técnicos, as técnicas, as raquetes e tudo o mais? Nada disso 

poderíamos saber com o que eu tinha em mãos; ainda teríamos muito do que nos informar a 

respeito do tênis. 

 Mas por onde começaríamos? O próprio Aeroclube do Rio Grande do Norte, 

famoso pelos bailes, pelas escolas de aviação e hipismo, pareceu-nos um escondido da 

literatura, quanto mais o tênis. Não havia referências significativas em nenhum livro que 

lêssemos. Não encontrávamos dados nem descrições sobre um nem outro. Até porque ainda 

                                                 
1
 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Edições Vértice, 1990. p. 131. 

2
 Na década de 1920 usava-se a grafia inglesa: club. Optamos por adotar a grafia contemporânea. 

3
 PROCÓPIO NETO, José. Os esportes em Natal. Natal: FENAT, 1991. 
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estávamos preocupados com tênis e, como diria Immanuel Kant, “quem não sabe bem o 

que busca, não identifica o que encontra” .
4
 Assim sendo, só nos restava manter a 

curiosidade viva e bater mais pernas atrás de informações. 

E, apesar de nossos interesses, a vida continuava: paternidade, trabalho, término 

recente da graduação... Foi com o lançamento do edital para a nova seleção de mestrandos 

do Programa de Pós-graduação em História da UFRN (PPGH) que compreendemos que 

deveríamos tirar a pesquisa do rol das curiosidades e, de fato, dar aos esportes, 

especificamente ao tênis, uma atenção sincera e compromissada.  

 Efetivamente, fomos para os sebos e livrarias em busca de uma bibliografia menos 

famosa. Porém, mais vasta para os universitários: o grupo de trabalhos acadêmicos de fim 

de curso e de mestrado e os dos professores universitários de História. Assim, pusemo-nos 

a ler as dissertações, as monografias e os trabalhos acadêmicos em geral. Percebemos 

rapidamente, que, a partir de investigações realizadas por pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tem surgido uma produção historiográfica que 

ultrapassa os trabalhos que sacralizavam uma memória sobre o Rio Grande do Norte e se 

dedica à resolução de problemas históricos segundo as regras do campo acadêmico 

historiográfico. Tal postura muito enriqueceu a produção dos trabalhos sobre o estado de 

um modo geral e poderia fornecer-nos pistas a respeito do tênis. 

Como tínhamos um objetivo bem preciso, estudar o tênis, não esperávamos 

encontrar referências a ele nos trabalhos mais expressivos, de fôlego, que estudavam a 

cidade como um todo ou os traçados arquitetônicos.
5
 por isso começamos pelas 

monografias – curtas, numerosas – esperando encontrar logo alguma referência ao tênis que 

nos levaria ao corpo documental correto. Ingênuo engano! Fato é que o futebol domina a 

temática das escassas monografias sobre os esportes. Olhando o catálogo geral das 

monografias disponíveis no NEHAD (Núcleo de Estudos Históricos de Arqueologia e 

Documentação), notamos que sobre os esportes havia apenas as monografias sobre futebol 

                                                 
4
 Essa frase é de conhecimento geral na grande rede, e eu não consegui encontrar o livro e página correta cuja 

citação poderia fazer de modo preciso. Fica registrada, então, apenas a atribuição da autoria à Kant. 

Disponível em: <http://www.frasesfamosas.com.br/tema/procurar/> . 
5
 ARRAIS, Raimundo. O corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 1930. Natal: EDUFRN, 2008. 

DANTAS, George; FERREIRA, Angela L. Surge et ambula: a construção de uma cidade moderna (Natal, 

1890-1940). Natal: EDUFRN, 2006. OLIVEIRA, Giovana P. A cidade e a guerra: A visão das elites sobre 

as transformações do espaço da cidade do Natal na segunda guerra mundial. 2008. Tese (Doutorado em 

Planejamento Urbano e Regional) – UFPE, Recife, 2008. 
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e, mesmo assim, todas sobre períodos posteriores a 1930 (data que depois foi fixada como 

fim de nosso recorte temporal). 

Ítalo de B. Siqueira, por exemplo, na monografia Controle social e futebol no Rio 

Grande do Norte (1970 -1982), analisa a utilização do futebol na propaganda política e na 

promoção da integração do país no período e como se deu esse processo em âmbito estatal 

no Rio Grande do Norte.
6
 Roberto F. G. de Lima, na monografia A pátria em campo: a 

simbiose esporte-poder, busca perceber como o futebol foi apropriado em nível nacional e 

como se criou uma política desportiva local.
7
 Múcio L. Correia estuda na monografia 

Futebol e economia no Rio Grande do Norte (1972 a 1982), quais foram os grandes 

negócios esportivos frutos dos investimentos econômicos no estado na época do milagre 

econômico da ditadura.
8
 Ítalo P. R. de Azevedo estuda, no trabalho Futebol e identidade 

nacional, a criação de identidades nacionais durante as copas do mundo de 1938, de 1950 e 

1970, a difusão da prática em sua forma popular, “a pelada”, e a ampliação da cobertura da 

imprensa.
9
 

Infelizmente, não seria nas monografias da graduação em História que acharíamos 

nossas pistas. Começamos a nos dedicar às dissertações e aos trabalhos dos professores 

universitários. Percebemos então todo um grupo de dissertações sobre as duas primeiras 

décadas do século passado. Trata-se de trabalhos que, agrupados, configuravam uma 

historiografia inovadora, cujas temáticas e metodologias abordadas possibilitavam um olhar 

diferenciado sobre a cidade. Eram trabalhos realizados a partir dos anos 1990, já alinhados 

aos trabalhos de outros pesquisadores e estudiosos da UFRN que antecederam a fundação 

do mestrado em História, cuja produção fora ampliada ulteriormente com a criação do 

próprio mestrado. De um modo geral, os trabalhos são dedicados à compreensão do 

cotidiano da cidade de Natal na primeira metade do século XX, concentrando-se, em geral, 

no traçado arquitetônico,
10

 na diversidade de lugares para o lazer,
11

 na moradia,
12

 na 
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toponímia das ruas e na identidade da cidade,
13

 nas alianças políticas,
14

 na formação dos 

bairros,
15

 na vida no espaço urbano.
16

 

Naturalmente, os esportes, tão importantes nesse período em todo o resto do país 

deveriam aparecer em algum dos trabalhos.
17

 Durante a leitura da historiografia, 

conhecemos a dissertação de Márcia Marinho, Natal também civiliza-se, toda dedicada aos 

espaços de lazer na cidade. Com a leitura desse trabalho, o interessado pelos esportes pode 

compreender como uma nova forma de lazer foi configurando-se na cidade. Antecedidos 

pela frequência aos jardins e praças, apenas quando aprimorados e consolidados como um 

lazer público e civilizado é que os esportes modernos foram configurando se na cidade de 

modo mais eficaz. Iniciados na Ribeira,
18

 em um primeiro momento, depois se firmando 

por toda a cidade, com a ajuda da ampliação da linha de bonde elétrico, da eletricidade, do 

crescimento populacional e da distribuição demográfica para novos bairros.
19

 Porém, o 

tênis apareceria? 

Apesar de fundamental para nossos estudos, esse trabalho, o de Márcia Marinho, 

apareceu-nos como uma glória ambígua, uma vez que destruiu a única certeza que 

tínhamos: o tênis não teria iniciado no Aeroclube do Rio Grande do Norte. Segundo a 

pesquisadora, o Natal Tênis Clube teria sido fundado antes do Aeroclube, em 1925.
20

 

Agora, tínhamos dois autores e duas informações: Procópio Neto nos levava ao Aeroclube; 

Márcia Marinho, ao Natal Tênis Clube. Nesse meio tempo, o prazo de submissão do projeto 
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para o PPGH-UFRN continuava fantasmagoricamente em nossos cérebros, como um 

despertador escangalhado. 

Porém, agora sabíamos que os documentos existiam. A despeito de nosso 

desespero mesmo que Procópio Neto não fosse um historiador acadêmico, por isso não se 

preocupava em rodear seus livros de referências a documentos e/ou a outros livros, Márcia 

Marinho o fizera. Mesmo sem irmos às fontes inicialmente, sabíamos que A República e A 

Cigarra,
21

 periódicos da época, levaram-na ao Natal Tênis Clube  e, depois, ao Aeroclube e 

poderiam levarmos até o tênis também. 

Enquanto nos preparávamos para o processo seletivo do PPGH, começamos a 

aprofundar meu conhecimento sobre a bibliografia pertinente à relação entre a história e o 

estudo do espaço. Assim, ao lermos sobre o espaço, durante praticamente dois ou três 

meses, começamos a perceber, de modo mais nítido, que as ações humanas acontecem em 

lugares e que os próprios lugares se impõem como condicionantes e condicionados da ação 

humana. Em outras palavras, que o espaço como ambiente, nitidamente, limita e permite 

ações, ao passo que, em definição, ele só é aquilo que fazem dele. Ele é, portanto, também 

criação humana, seja pela percepção de seus elementos, por sua organização, ou por sua 

pura e simples prática. Era assim, que compreendia o espaço diante de tanta leitura 

diferente em pouco tempo. De modo tão amplo, com tantas vertentes misturadas, agora, 

dois anos depois da preparação para a entrada no programa, não conseguimos referir, 

especificamente nenhum dos autores que nos levaram a pensar desta forma pelo medo de 

errar a referência, pelo que pedimos desculpas. De todo modo, porém, nosso olhar e nossas 

perguntas depois dessas leituras iniciais, não ficaram apenas no como era o tênis, quais 

eram as raquetes e os sujeitos. Naturalmente, passamos a nos perguntar pelo que fizera com 

que a cidade abrigasse o tênis, já que, a cidade como espaço ela se configura como um 

elemento passível de estudo. Não demoraria que nossa curiosidade, se montasse mais nos 

clubes, do que no esporte em si. Já era claro: por causa dos lugares as práticas não estavam 

sozinhas. 

Mesmo que mais confiante, agora que sabíamos que estudaríamos os Clubespara 

entender o tênis, já que eles eram os lugares que abrigavam o esporte, apenas sabíamos que 

em nenhum outro lugar, o tênis foi tão falado quanto foi no Aeroclube, como mostram os 
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trabalhos realizados por Márcia Marinho e Procópio Neto. Por isso, continuávamos com a 

esperança de que seria possível estudar o tênis. Continuávamos com a esperança, porém 

tínhamos apenas ela. Continuávamos com nossa nova aposta. Já que agora não tinha 

caminhos para o tênis de um modo geral, teríamos que eleger um clube, para estudar. Com 

medo da escassez de fontes, optei pelo Aeroclube, já que ele era o mais falado. No entanto, 

esse clube, já não tinha mais aquele glamour – ingênuo, para um historiador 

contemporâneo – de ter sido o primeiro lugar a desenvolver a prática desse esporte. Porém 

tinha motivos para apostar que ele nos daria elementos para uma dissertação. 

Com as pistas fornecidas pela historiografia e com a ajuda das concepções de 

Michel de Certeau, propusemo-nos estudar o Aeroclube do Rio Grande do Norte. Ora, 

pressupondo que os outros historiadores acima mencionados traziam relatos sobre os 

lugares de lazer e sobre os esportes em geral, dedicar-nos-íamos aos relatos sobre o 

Aeroclube, cuja presença n’A República e no periódico A Cigarra seria volumosa. 

Se chegássemos até os relatos sobre o que se fazia no Clube , conseguiríamos 

representar o Clube , teríamos nosso trabalho, uma vez que o relato (dotado de 

narratividade), para Certeau, tem tanta importância que não deve ser estudado para se 

chegar ao espaço; ele próprio constitui o espaço. O espaço que chega ao estudioso chegará 

como relato. Nas palavras de Certeau, o relato “se afasta do ‘real’ (...) Desse modo, 

precisamente, mais que descrever um ‘golpe’, ele o faz”. O relato é, portanto, por si só, uma 

prática, uma arte: uma arte do dizer.
22

 

 A partir da prática no lugar, que atribui novos sentidos aos pontos distribuídos, 

pode-se lembrar do que se fez no lugar e, então, contar a alguém. Daí surge algo que 

reelabora e dá por completo um novo sentido ao espaço. Por isso, o relato é uma própria 

maneira de fazer. Em si, ele já é o próprio espaço, no sentido que implica o movimento 

entre os pontos nos lugares. Os relatos “são feitos com resíduos ou detritos do mundo”.  

Eles se agrupam de modo parecido com uma colagem e se apresentam ao estudioso 

articulados, porém com lacunas. Os relatos, por próprios que são, diversificam o espaço, o 

espalham, o particulariza. 
23
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 O relato ressignifica o lugar e o torna habitável. O espaço só se faz quando se diz 

algo dele. Esse algo é um relato que se articula com outros e, juntos, dão o sentido 

simbólico do espaço. Assim, o relato produz vários sentidos para os lugares, qualifica-os a 

partir do que lhes é dado (a ordem), mas sem alterá-la à luz do material. O relato insinua, dá 

conta do espaço e, por isso, tem lacunas e se espalha sempre se alterando. Falar sobre o 

lugar e passar por ele (percurso e relato) faz o lugar para quem o fala e soma-se à ordem, 

mas fugindo dela, transitando por lugar nenhum identificável (não-lugar). Praticar o espaço 

vai sempre ocorrer no terreno do outro, mas, quando se procura o lugar, tem-se o relato. O 

“real” que o relato busca dar conta se foi; o relato e o percurso são a própria arte: criam o 

espaço.
24

 

 E, assim, conseguimos a nossa sofrida aprovação. Estudaríamos os relatos, 

identificaríamos os percursos e as práticas no Clube , e conseguiríamos saber o que era o 

Aeroclube enquanto lugar, o que se constitui em um tema relevante e importante para o 

programa, pois, apesar de inovadora, essa produção historiográfica do Rio Grande do Norte 

ainda carece de estudos voltados para compreender a formação e o funcionamento de 

instituições e entidades em separado. Uma exceção, nesse caso, é o trabalho que estuda a 

construção do Hospital Juvino Barreto, erguido nos primeiros anos do século XX.
25

  

Recém-aprovado no PPGH, antes de as aulas iniciarem, um colega, colecionador de 

artigos norte-rio-grandenses, envia-nos um e-mail bastante elucidativo para o estudo do 

tênis, contendo, em tom de novidade, uma foto de uma revista de 1925, intitulada Escola 

Doméstica.
26

 A revista estampava as meninas da escola jogando tênis, ainda antes do Natal 

Tênis Clube, o que, definitivamente, fez cessar nossa dúvida. Nem Procópio Neto nem 

Márcia Marinho tinham uma foto anterior a todos os clubes, com o tênis, como escreveriam 

em 1925, na Escola Doméstica. Já que não estudaríamos mais o tênis especificamente, ao 

menos teríamos essa dúvida esclarecida. 

 Se ainda não pudéramos estudar os documentos referidos pela historiografia, por 

causa do fim da graduação e da preparação para a seleção do PPGH, depois de aprovado no 

PPGH-UFRN passamos a nos dedicar às fontes. No entanto, elas fugiram de nós. Não só 
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nesse momento inicial de aprovação no programa - durante o qual estávamos 

ocupadíssimos com as disciplinas, com o trabalho cotidiano de professor e em cuidar da 

minha filha com responsabilidade, o que fazia da fuga recíproca - mas durante todo esse 

processo de escrita elas nos escaparam. 

Nesse ínterim, para nosso maior ânimo, as pistas se apresentaram mais sólidas 

quando pudemos ler a recém-publicada dissertação de Gabriela Siqueira. Apesar de se 

dedicar ao modo como os interesses políticos e econômicos envolveram o mercado de 

terras do bairro Cidade-Nova (onde era sitiado o Aeroclube), ela também trata do cotidiano 

da cidade. Como esperávamos, dedica algumas páginas ao Aeroclube e o descreve como 

um lugar requintado e glamoroso, local de sociabilidade para as elites e espaço propício 

para as danças e os esportes, assim como Márcia Marinho, como um lugar que representaria 

uma síntese da modernidade.
27

 Porém, mesmo, assim não havia mais descrições. Mas as 

autoras nos deixaram uma pista valiosa: por causa delas soubemos que deveríamos estudar 

A República e A Cigarra. 

Assim, as poucas referências ao Aeroclube o descrevem como uma síntese da 

modernidade, como um exemplo do movimento de transformações existentes em Natal.
28

 

Essa descrição é coerente, pois não há como dissociar o Aeroclube da cidade. No entanto, 

essas escassas referências não se dedicaram à compreensão do Clube  “por dentro”. Com o 

objetivo de dar conta de temas mais amplos, abstiveram-se de descobrir eventuais 

particularidades que revelariam os elementos culturais mais caros ao Aeroclube.  Assim 

sendo, almejando descobrir particularidades de uma instituição que está encravada no seio 

de uma cidade que se modernizava, podemos procurar o próprio sentido da existência do 

Aeroclube em Natal. 

Percebemos, então, que para interpretar melhor o Aeroclube, teríamos que 

entender a relação desse clube, edificado em Natal no ano de 1928, e do posterior 

desenvolvimento das atividades sócio-recreativas dele com as convicções gerais de uma 
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cultura natalense vigente nas primeiras décadas do século XX. Percebemos que a 

modernidade foi o grande eixo cultural que atribuiu sentido ao Aeroclube, embora tenha 

sido muito mais ampla como ideário. 

Pode-se afirmar que modernidade é um conceito que explica o movimento de uma 

comunidade para se superar, para atingir um patamar que ela mesma julga mais alto do que 

aquele ela está.
29

 Normalmente, pensa-se nas pessoas que habitaram as partes mais pobres 

do planeta e em como elas tomaram como norte aquilo que compreendiam a respeito da 

vida nas partes mais ricas do planeta. 

Os elementos compreendidos e tomados como nortes foram tão significativos que 

houve uma reformulação da vida das pessoas onde quer que esses elementos tenham sido 

introduzidos,
30

 quer tenham sido fatores postos em cena mais asperamente, como no caso 

da higiene e dos novos traçados urbanos em Natal, quer de modo mais pacífico, como na 

introdução da prática de esportes modernos e na facultativa frequência aos bailes nos cafés 

e Clube s. 

Curiosamente, até essa fase de nossos estudos, não nos havíamos lembrado da 

necessidade da leitura de Câmara Cascudo. Ele próprio, supomos , deve ter sido membro do 

Aeroclube. Sabíamos que ele tinha um livro sobre a aviação, No caminho do Avião... 

Imaginávamos que lá encontraríamos mais pistas. Mais uma frustração: o autor estava 

preocupado, na verdade, com os grandes feitos da aviação, com a frequência de 

estrangeiros e com o estabelecimento mais consistente de aviões na cidade e no estado. Por 

isso, o Clube , nas linhas de Cascudo, recebeu apenas uma página, dedicada a informar que, 

em termos de aviação civil, o Aeroclube do Rio Grande do Norte tinha sido pioneiro e tinha 

influenciado outras capitais ao redor. Além disso, que o primeiro instrutor de voo, Djalma 

Petit, morrera em um voo em São Paulo, em 1934.
31

 

Embora Câmara Cascudo não se tenha dedicado ao Aeroclube extensamente, ele 

construiu seu texto dentro do objetivo de estudar a aviação e situou o Aeroclube nesse 

desenvolvimento. Ou seja, Cascudo alertou-nos para a importância da aviação para a cidade 
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e insinuou a importância do Aeroclube para a aviação local e, como ele mesmo disse, para 

outros estados ao redor. 

 Depois de compreendido isso, percebemos que, para mais pertinentemente 

interpretar o Aeroclube, deveríamos entender os sentidos culturais da aviação e como o 

Clube  se relacionou com o desenvolvimento da aviação no Rio Grande do Norte. 

Rapidamente, percebemos que, para compreender por que a aviação tinha se tornado algo 

tão importante em uma cidade como Natal, deveríamos compreender todo o processo de 

modernização da cidade levantado e descrito por aquelas dissertações e monografias que  

tínhamos estudado. E assim o fizemos, procurando compreender os sentidos atribuídos aos 

ambientes internos do Clube  e as ações dos sócios que gerenciavam a entidade em seus 

primeiros momentos, entender, a partir das atividades desenvolvidas no Clube , como o ele 

passou a ser frequentado e comentado como um lugar elegante, distinto e importante. 

 Então, para, de fato, contribuir para o conhecimento sobre instituições locais, 

principalmente as de lazer e sobre a vida cotidiana e os valores dos indivíduos natalenses 

do começo do século XX, almejamos, com este singelo trabalho, estudar a relação do 

Aeroclube do Rio Grande do Norte, como instituição, com a cidade do Natal como um 

ambiente cultural. Intentamos costurar os elementos culturais atuantes dentro do Clube com 

a rede cultural urbana que os cercava, relacionar as práticas corporais que ocorriam dentro 

dele, com outras que ocorriam fora. Entender os eventos e as ações dos indivíduos 

membros do Clube em comparação e em associação com o que faziam os indivíduos em 

geral fora dele, fossem membros ou não; interpretar o Clube como uma instituição pérola 

em uma cidade que envolvia como uma concha. 

 No entanto, o tempo passava e nós não tínhamos notícias sobre a Revista A Cigarra. 

Perguntávamo-nos como os mestrandos anteriores tinham encontrado. A República? Estava 

no IHGRN, assim diziam. Lendo uma média de três livros por semana durante o primeiro 

semestre, trabalhando, cuidando das minhas longas atividades domésticas de pai e de 

marido, não havia possibilidade de passar tardes no arquivo do Instituto.  

Mal sabíamos que, mesmo se tivéssemos tempo, a coisa se processaria da mesma 

forma. Passado o primeiro ano de disciplinas, com mais tempo para a pesquisa em si, 

fomos até o IHGRN, em Maio de 2015. O Instituto estava fechado para reforma havia 

algum tempo. Voltamos em junho... nada. Voltamos em julho, agosto. Não tardamos a 
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chegar àquela conclusão fatalista: o instituto não abriria durante o nosso período como 

mestrandos. Desolados, já pensávamos em “jogar a toalha”: a pesquisa estava inviável. 

 Porém lembramo-nos de que vários colegas das turmas anteriores tinham estudado 

no IHGRN e tinham fotos dos jornais. Já no último ano, tivemos acesso a República de 

alguns anos compreendidos no período de 1900 até 1920. Prometemos a nos mesmos que 

tentaríamos até o fim. 

 Diante de tal realidade, o Aeroclube, que nos apareceria apenas por seus relatos, 

teria que nos figurar dentro da cidade, em relação com ela, e não como uma ilha. Todavia, 

os relatos sobre ele jamais abundaram em nossa trajetória investigativa, então, com o passar 

do tempo as concepções de Michel de Certeau não poderiam agrupar-se entre nossos 

principais conceitos. 

 Assim, entre um intervalo e outro em nossa rotina, ora consultávamos fontes, ora 

consultávamos artigos sobre outros Aeroclubes, já que sobre o de Natal encontrávamos 

pouca coisa e precisávamos entender o que era um Aeroclube de modo geral. Assim, 

percebemos que, desde o começo do século XX até hoje, os Aeroclubes formam pilotos e 

outros profissionais ligados à aviação, tais como comissários de bordo, por exemplo.  

O primeiro Aeroclube foi o Aèro-Clube  de France, fundado em 1898.
32

 No Brasil, 

para os interessados em aprender a voar, existiam apenas quatro Aeroclubes quando o do 

Rio Grande do Norte foi fundado: o do Rio de Janeiro, que, na verdade, era o Aeroclube 

Brasileiro, o de São Paulo, o de Santa Catarina e do Paraná.
33

 O primeiro a ser fundado foi 

o Aeroclube Brasileiro, fundado no Rio de Janeiro, em 1911 
34

 ou 1913.
35

 No Paraná, 

parece ter sido fundada a segunda escola de aviação civil do país, a Escola Paranaense de 

Aviação, em 1918, mas, segundo nossas investigações, a escola fechou, e reabriu como 
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Aeroclube do Paraná apenas em 1932.
36

 Porém, além dos Aeroclubes, ainda percebemos 

que a Escola de Voo de Campinas parecia ter sido fundada antes de 1928.
37

 

O baixo de Aeroclubes no Brasil não nos espantou tanto quando nos deparamos com 

esses estudos. Não é difícil imaginar que, nos trinta primeiros anos do século XX, possuir 

avião era algo muito custoso e raro. Além do preço dos aviões, a manutenção dos 

equipamentos também era cara e de difícil acesso. Peças e mão de obra qualificada eram 

problemas sérios para se fixar a aviação em qualquer lugar que fosse, pois, além de caras as 

peças aviatórias, poucos lugares do mundo as fabricavam. Quem não fabricava, gastava 

ainda mais com o transporte do material. Somado a isso tudo, era igualmente difícil obter 

mão-de-obra qualificada para o conserto das máquinas. Nessa conjuntura, poucos 

indivíduos tinham recursos materiais e humanos necessários para começar e manter 

negócios aeronáuticos, por isso as escolas de voo mais importantes do Brasil, o Aeroclube 

Brasileiro e a Escola de Voo de Campinas, tinham ajuda estatal para sua manutenção. 

Entretanto intrigava-nos o fato de o primeiro Aeroclube, o modelo ou, pelo menos, 

o mais importante, Aèro-Clube  de France, ser civil, e o primeiro do Brasil estatal. A ideia 

de um Aeroclube tinha que ser, portanto, maior do que a de ser um Clube  de aviação 

qualquer. 

O Aèro-Clube  de France, considerado um modelo, que, inclusive, deu nome aos 

outros, era um Clube  de aviação civil. Era uma instituição que aproveitava o momento de 

pioneirismo aviatório francês. Por ser uma instituição de aviação civil, obrigava os 

indivíduos que quisessem integrá-lo a angariar recursos como pudessem. Tendo em seus 

quadros indivíduos de famílias afortunadas, como Santos Dumont e Roland Garros,
38

 por 

exemplo, conseguiu prosperar. A agremiação tinha o objetivo de, apesar dos altos custos, 

instigar constantemente o avanço técnico e a quebra de recordes, prometendo premiações 

valiosas para os sucessos. Esse clima de pioneirismo, de aventura, de testes, de coragem e 
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de liberdade para os aviadores atraiu para a França aviadores e entusiastas da aviação de 

todo o mundo.
39

 

No início, os Aeroclubes carregavam esse nome, portanto, pela força do pioneirismo 

que o Clube  francês emprestavam e não por seu caráter estatal ou privado. Normalmente, 

os Aeroclubes eram ligados à inovação, ao risco, ao desejo de competir pela inauguração de 

feitos e de máquinas no mínimo em âmbito regional. Assim, os Clubes brasileiros, mesmo 

os militares, levam o nome do Clube francês, por se considerarem pioneiros, por serem 

instituições de promoção do avanço aviatório. 

Percebendo essa conjuntura, percebemos também que a opção de Clube  militar no 

Brasil era mais atraente do que o esforço de um Clube  cível. Entretanto o Aeroclube do 

Rio Grande do Norte era uma instituição de caráter civil, e não militar ou estatal, como  

esperaríamos em um estado de economia mais retraída do que a de Paris, do Rio de Janeiro 

e de São Paulo. Considerando-se que até a década de 1920 poucos estados brasileiros 

tinham Clubesde aviação, a criação de uma instituição com esse caráter em Natal era, no 

mínimo, intrigante.  

Nesse começo de pesquisa, perguntávamo-nos, como o Aeroclube de Natal 

conseguia instrutores que estivessem afastados das Forças Armadas para poder compor 

uma escola de aviação civil? Como o Aeroclube do Rio Grande do Norte fazia para adquirir 

aviões e equipamentos de manutenção sem o financiamento dos militares? Como fazia para 

que seus sócios usufruíssem de aviões para as aulas? Se o Clube não era militar, ele seria 

mantido por seus sócios ou teria outra forma de associação com o Estado? Rapidamente, a 

força do lugar nos aproximava da aviação. Para entender o tênis, teríamos que entender a 

aviação, pois só com ela entenderíamos o Clube . 

E o Aeroclube guardava suas peculiaridades. Não é só o caráter civil em 1929, que 

nos intriga. O Aeroclube do Rio Grande foi fundado precocemente, antes de muitos outros. 

Segundo o Coronel Fernando Hippólyto da Costa e o Comandante Fernando Lyra 

Hippólyto,
40

 o Aeroclube do Rio Grande do Norte foi fundado em 1928, portanto treze anos 

antes da Escola de Aeronáutica (ESAER), importante escola de aviação militar, e apenas 
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doze anos depois da Escola Brasileira de Aviação, que funcionava no mesmo lugar do 

Aeroclube Brasileiro, em Campos dos Afonsos.
41

 Ou seja foi um dos primeiros Aeroclubes 

e também uma das primeiras escolas de aviação civil. O Aeroclube da Paraíba, por 

exemplo, só foi fundado em 1940.
42

 

Perguntávamo-nos, incessantemente por que, então, fora possível fundar-se um 

clube de aviação não-militar, numa cidade de desenvoltura econômica modesta e de modo 

tão breve, numa noite de verão, naqueles 17 de fevereiro de 1928, no Teatro Carlos 

Gomes?
43

 Quem teriam sido os principais responsáveis? 

Inicialmente, podemos afirmar, genericamente, que o Aeroclube do Rio Grande do 

Norte se constituiu a partir das ideias de três indivíduos: Juvenal Lamartine (seridoense, 

deputado federal de 1905 a 1926 e presidente do estado do Rio Grande do Norte de 1926 a 

1930); Manuel Vasconcellos (macaibense, militar membro do Aeroclube Brasileiro); e 

Fernando Pedroza (rico exportador de algodão). Todavia, a constituição dessa entidade 

ultrapassa esses três personagens. 

Na verdade, o Aeroclube do Rio G. do Norte não seria apenas um Clube  aviatório 

fundado por três amigos. De um modo geral, 

 

O Aeroclube era ainda núcleo de vida desportiva e social, estando a sua 

sede localizada a 15 minutos apenas, do centro da cidade; conta com cerca 

de 400 sócios, entre as pessoas de maior distinção no Estado, possui três 

courts de tênis, uma piscina ampla e é diariamente muito frequentado.
44

 

 

 

Essa descrição rápida do Clube  foi realizada por um de seus principais entusiastas, 

Fernando Pedroza. No texto de Pedroza percebemos outros aspectos fundamentais do Clube 

, que é descrito como um “núcleo de vida desportiva (...) [que] possui 3 courts de tênis, 
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uma piscina ampla”. Mas em que medida ele era núcleo de vida desportiva? Qual a 

importância do tênis e da piscina para as atividades dele? Quais as dificuldades que o ele 

enfrentava para administrar tantas atividades simultâneas? 

Além disso, Pedroza comenta a localização do Clube , “a 15 minutos do centro da 

cidade”, entretanto, por que falar da localização dele numa entrevista? Qual a relação da 

localização dele com seu próprio funcionamento e sua imagem na mídia e na vida cotidiana 

da cidade? 

Além da localização e da descrição do número de membros, o sócio fundador 

informa que o Clube  “conta com cerca de 400 sócios, entre as pessoas de maior distinção 

no Estado”. Por que no estado, e não na cidade? E por que conta com pessoas de maior 

distinção? Quais eram os valores que permeavam essa qualidade de distinção, para que os 

sócios sejam descritos como distintos? O que era ser distinto e como o Clube  tornou-se 

distinto? 

Coincidentemente, durante o primeiro semestre de disciplinas, entramos em contato 

com a obra O Desconforto da riqueza, de Simon Schama, por sugestão de nosso orientador, 

Prof. Raimundo Nonato, para apresentar um seminário como parte da disciplina História 

Cultural dos Espaços. 

A obra de Simon Schama se revelou essencial para o presente texto. Preocupado 

com as convicções de um lugar, as Províncias Unidas, Simon Schama, em O desconforto 

da riqueza, estudou a cultura enfatizando os hábitos dos holandeses em função das 

convicções.
45

 Ele compreendeu a cultura como uma coleção de hábitos, sentimentos e 

costumes comuns.
46

 Apostou nessa concepção geral principalmente porque as Províncias 

Unidas configuram um território relativamente pequeno para que as pessoas pobres não 

comungassem de modo algum dos termos gerais de uma cultural, principalmente por causa 

da circulação de pessoas e produtos.  

Por isso Schama estuda a cultura enfatizando “os aspectos sociais e mentais que 

uniam os holandeses, homens, mulheres, ao invés de separá-los”.
47

 Nesse estudo, ele 

percebeu, na República Holandesa, “um sentimento predominante de uma riqueza comum 
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que parece desafiar as efetivas diferenças de propriedade e até de educação”.
48

 Em seu 

trabalho, “a cultura é concebida de maneira mais proveitosa, como uma espécie de Igreja 

Social (...) mais elástica (...). O que equivale a dizer que os membros socialmente 

superiores da cultura, seus inventores, não são, portanto, seus beneficiários exclusivos”. 
49

 

A abundância de uns, segundo ele, gerava neles próprios um desconforto. A 

percepção de que os pobres faziam parte de república é visível na quantidade de vezes que 

eles apareciam nas gravuras. Estas, junto com as pinturas, mostravam como as fronteiras 

culturais integravam pobres dentro da cultura com papel social diferente, mas também 

como os espaços os separavam. 

Havia a convicção de trazer os pobres para dentro da cultura: “a justificação da 

riqueza por meio da caridade (...) [observada] em Amsterdã tinha raízes profundas na 

cultura holandesa e diferia muito de qualquer renúncia ética no estilo franciscano”.
50

 A 

Igreja reformada, calvinista, “fez disso um dever absoluto à Reforma e, na verdade, 

constituída uma das maiores preocupações do humanismo católico”. 
51

 

Dessa convicção, brotaram ações diferentíssimas. Os espaços acompanharam-nas. 

Orfanatos, asilos, “estampas” na arquitetura, impostos reservados, caixinhas de 

contribuição, instituições do Espírito Santo, etc. Uma cadeia de caridade que 

impossibilitava “ser membro dessa sociedade e não pagar sua cota”.
52

 Assim, “se os pobres 

e desamparados precisavam da caridade dos ricos, não é menos verdadeiro – conforme 

enfatizavam os pregadores e magistrados humanistas – que os ricos precisavam dos pobres 

para a tranquilidade de suas almas”. 
53

 

A cidade, vista como lugar de convívio, apresentava essas convicções. A caridade 

era destinada às pessoas dA República. Em cada cidade, a caridade se fazia a seu jeito. 

Schama percebe, na cultura holandesa, a importância do lugar próprio e do lugar de 

nascença. As convicções da caridade moldavam e diziam respeito a esses lugares. 

Aplicavam-se para os lugares, criavam-se lugares e, por causa de lugares, faziam-se coisas. 

Assim, a caridade excluía da rede caridosa os que não trabalhavam ou não tinham 
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domicílio, o que era fator de incentivo a pôr os pobres nas casas de auxílio ou ajudar os 

órfãos; afinal, eles faziam parte da cultura. Os que saíam de sua comunidade local, não 

trabalhavam, se fingiam mendigos eram tirados do espaço de circulação das pessoas.   

Com isso, Schama demonstrou que o espaço das Províncias Unidas deveria 

manifestar ao máximo essas convicções e, portanto, integrar plenamente as pessoas na 

comunidade ou excluí-las. Não apenas isso: investigando as convicções que tinham os 

holandeses, o historiador percebeu que a dificuldade de proibir ou liberar o uso do tabaco e 

da cerveja estava diante de convicções que eram opostas e não forneciam uma visão clara 

sobre o ponto.
54

 Ao mesmo tempo em que se vivia da venda do tabaco e do álcool, muitos 

condenavam seu uso. Não era incomum, curiosamente, por isso, tavernas estarem perto de 

igrejas. 
55

  

Além da convicção a respeito da caridade, para se ter mais um exemplo de como as 

convicções sociais norteiam culturas, vale ressaltar que Schama percebeu que, nas 

Províncias Unidas do século XVII, a punição prometida com uma câmara de água só teria 

sentido num lugar em que as pessoas tivessem várias opiniões a respeito da água. No caso, 

o medo de baleias, os naufrágios, as represas eram o que dava sentido ao medo que se 

sentia da câmara d’água, que nem sequer tem existência real comprovada.
56

 

 Mesmo tendo um recorte magistralmente superior ao nosso, dez anos de pesquisa 

acumulados, um talento diferenciado como historiador e narrador, Schama pôde ajudar-nos 

em nosso modesto trabalho. Não teríamos como fazer o mapa cultural completo da cidade, 

mas algumas orientações metodológicas nos foram importantes. 

 Já que precisávamos compreender o Aeroclube em relação à aviação e ao papel 

dela, ou à importância atribuída a ela e ao tênis, por que não perceber quais eram as 

convicções que permitiam a prática aviatória e do tênis na cidade? Se Schama pôde 

compreender, como vimos, o sentido dos lugares e das práticas a partir das convicções 

sociais, poderíamos entender o Aeroclube dentro de um contexto cultural maior que o 

justificasse. Assim, Certeau saia de nossas opções e, trabalhando com as convicções, a 

historiografia já em nossas mãos, poderíamos dar mais peso ao nosso trabalho, ajudaria a 
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compreendermos o Aeroclube de modo mais amplo, com mais sentidos em torno dele, em 

relação a mais elementos. 

 Assim, pusemo-nos a reler a historiografia sobre a cidade dos anos de 1900 até 1930 

para compreender quais eram essas convicções e para perceber que foi dentre elas que 

emergiu o Aeroclube do Rio Grande do Norte. 

Para isso, deveríamos minimamente deter-nos sobre a aproximação que o próprio 

Simon Schama faz com a antropologia. Assim como ele, recorremos às reflexões da 

antropóloga Mary Douglas. Essa autora nos auxiliou a compreender, entre outros aspectos, 

a maneira como uma cultura específica articula os elementos que a compõem. Dito de outro 

modo, como alguns comportamentos, objetos, lugares, sentimentos se relacionam uns com 

os outros; como as convicções dos indivíduos constroem o coletivo; como os conceitos e os 

valores norteiam a organização dos grupos.  

Segundo Douglas, as culturas tendem a formar sistemas de classificação que 

indicam a qualidade, a beleza, a pureza, o perigo, e assim por diante. Não existe muita 

chance de se compreender cada um dos elementos separadamente, pois “nenhum conjunto 

particular de classificação de símbolos pode ser entendido isoladamente, mas pode haver 

esperança deles fazerem sentido em relação à estrutura total de classificação da cultura em 

questão. [...]. Procuraria tratar as ideias de um povo [...] como parte de um todo maior”. 
57

 

O resultado desse processo de qualificação perpétuo, cujo início é de difícil 

mapeamento, é a criação de uma ordem mais ou menos rígida, mais ou menos aberta. Ela é 

mantida por conceitos e mecanismos mais ou menos eficazes, pois todas as normas ou 

valores normativos de uma cultura têm uma abrangência maior ou menor tanto dentre os 

indivíduos dessa cultura - uns podem estar mais dispostos a segui-los de fato do que outro – 

quanto, comparativamente, entre culturas - povos em contato mais constante com outros 

estão mais sujeito a mudanças culturais do que povos com pouco contato.  

No entanto, mesmo de energia limitada, de alcance limitado, são eles - os valores e 

as convicções - os principais meios pelos quais se organiza a experiência e se criam os 

hábitos, os lugares, os objetos. E também são eles, no caso da presença de objetos, hábitos e 

lugares que incomodam, enojam, fedem, perturbam, enfim, atacam a ordem, que lhes dão o 

sentido necessário para que eles passem a fazer parte de vida. Esse processo de 
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qualificação, de abertura e fechamento é norteado diretamente pelas convicções e normas 

que dão sentido ao estar no mundo. É a partir de determinadas ideias e convicções que se 

consegue impor um sentido à experiência; é a partir de um estilo de pensamento dotado de 

ideias fundamentais que se pode atribuir ordem. Por isso, “ideias sobre separar, purificar, 

demarcar e punir transgressões têm como sua função principal impor sistematização numa 

experiência inerentemente desordenada”. 
58

 Enfim, as indicações de Mary Douglas nos 

forneceram os mecanismos fundamentais para que pudéssemos procurar os principais 

valores dos natalenses no começo do século XX. 

 Mas compreender os valores não seria tudo, porque teríamos que compreender o 

Clube  como espaço. Afinal, o Aeroclube é o nosso objeto de pesquisa, e compreender os 

valores que eram pertinentes a ele e a relação dele com a cultura natalense, o nosso objetivo 

central. Mais uma vez, Simon Schama aponta uma possibilidade teórica de compreender o 

espaço como realização das vontades de um grupo - dessa vez, não em Douglas, mas nos 

trabalhos de Maurice Halbwachs. 

Assim como ocorreu com Schama, entramos em contato com a obra de Maurice 

Halbwachs, e percebemos que o sociólogo se dedica bastante à organização do espaço e da 

cultura, principalmente como um eixo de organização da identidade e da memória. Esse 

autor nos fez perceber como as convicções de grupo (de uma cultura) se relacionam com o 

espaço. Nesse sentido, a partir de Halbwachs, perceberíamos que o Aeroclube é, sobretudo, 

um espaço, um ambiente de um grupo. É nesse ambiente que os indivíduos encontram 

constantemente elementos que os unem, que os ajudam a lembrar de pessoas e de ideias que 

lhes permitem coesão em determinado lugar, em um tempo específico.  

Por essa lógica, os prédios, as ruas e os objetos criam parâmetros coletivos para os 

indivíduos, que compõem em sociedade sua individualidade. Consequentemente, o salão de 

festa, as quadras, a pista de voo, a piscina e os objetos o fariam para os membros do 

Aeroclube. Isso ocorre, segundo Halbwachs, porque tais parâmetros tranquilizam a 

existência em grupo, mantendo-o vivo enquanto permanecerem válidos para o coletivo. 

Assim, o espaço é fruto direto daquilo de que os indivíduos comungam ou que disputam 

daquilo que eles acham do mundo, dos valores que os norteiam, e consequentemente, dos 

hábitos que eles querem manter ou iniciar. Pois, uma vez no ambiente, “o próprio grupo 

                                                 
58

 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo, p. 15. 



33 

 

[...] permanece submetido à influência da natureza material e participa de seu equilíbrio”.
59

 

Inevitavelmente, mesmo que com influências externas, “o lugar recebeu a marca do grupo, 

e vice-versa. Então, todas as ações do grupo podem se traduzir em termos espaciais, e o 

lugar ocupado por ele é somente a reunião de todos os termos”. 
60

 

Quando terminamos a releitura da historiografia e o mapeamento das convicções 

sociais que seriam mais pertinentes ao Aeroclube do Rio Grande do Norte, já tínhamos 

plena certeza de que, durante os oito meses que nos restavam, leríamos as fontes dentro de 

procedimentos investigativos claros.  

Neste trabalho, o Aeroclube do Rio Grande do Norte é discutido dentro de um 

raciocínio sistêmico, como uma dentre várias outras instituições já existentes na cidade. 

Dessa forma, procuramos entender Aeroclube como instituição que incorporava atividades 

desenvolvidas anteriormente por outras instituições espalhadas pela cidade. Procuramos no 

Aeroclube os elementos amalgamados de uma realidade cotidiana e anterior a ele. 

Porém, embora dentro de um raciocínio sistêmico que relacione o Aeroclube do Rio 

Grande do Norte ao resto da cidade, que não faça dele um ente alienígena incompreensível, 

um ambiente de profunda alteridade no meio da cidade; jamais deixaríamos de 

compreendê-lo como obra de indivíduos empregando tempo e recursos para alcançar seus 

objetivos. Afinal, todo ser humano procura “satisfazer aspirações que estão arraigadas em 

sua natureza profunda: realizar-se como indivíduo, imprimir sua marca na matéria, dar, por 

suas obras, uma expressão objetiva à sua subjetividade”. 
61

   

Por isso, além dessa busca pelas convicções relacionadas às atividades cotidianas, 

também não desconsideramos a condição humana do Aeroclube, isto é, acompanhamos os 

esforços dos fundadores e da diretoria executiva para montar o projeto de aviação do 

Aeroclube, divulgar o Clube, os valores que ele mais fortemente representava e, sempre que 

possível, as ações cunhadas para angariarem-se recursos para ele se manter fisicamente. 

Este trabalho está consonante aos parâmetros conceituais da história cultural, uma 

vez que se ocupa do estudo de uma instituição dentro de uma comunidade maior, 

simbolicamente construída. Assim, tal como propõe a vertente do estudo de comunidades 
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da história cultural, também estaremos atento a hábitos pequenos, como as vestimentas, as 

práticas corporais, os jogos, as palestras, os hábitos de limpeza e os padrões de construção 

entendidos em relação uns com os outros, findando por reapresentar uma cultura de um 

modo geral e uma instituição dentro dela, como parte dela. 
62

 

Mas, para que isso fosse possível, precisávamos dos documentos, e a fuga deles não 

havia cessado. Já havíamos verificado os jornais que os colegas haviam fotografado e 

faltavam-nos os anos mais preciosos de publicações dA República, pelo menos para o 

início: os de 1929 e 1930. E, para chocar-nos ainda mais, dentro das fotografias, 

distribuídas em pastas em meu computador, as publicações de 1928 não estavam completas. 

Estávamos prestes a desistir de tudo, quando um de nossos amigo que tinha um 

grande acervo dA República em seu computador, também de fotos tiradas por 

pesquisadores em geral, em uma visita que lhe fizemos forneceu-nos suas fotografias. 

Faltando três meses para o término do prazo de escrita, lá estavam os dois anos mais 

importantes. A essa altura, já não se tratava mais da quantidade; tratava-se da existência ou 

não do trabalho. Decidimos não desistir: aceitaríamos o custo dessa decisão. 

Transformaríamos um trabalho simples sobre um clube, que ficara impossível de ser feito, 

em um trabalho conciso sobre a relação do clube com a história de uma cidade durante 

basicamente dois anos: 1928 e 1929. 

Esse mesmo amigo nos daria a sugestão de procurar na hemeroteca digital,
63

 assim 

como ele fizera, mais referências. Lá achamos mais algumas passagens sobre o Aeroclube 

e, inclusive, algumas citações preciosas e reveladoras, que muito nos ajudaram a escrever 

sobre esse primeiro ano de estabilização do Aeroclube do Rio Grande do Norte. 

 Finalmente recebêramos as fontes, aliás só A República; A Cigarra ainda não. 

Curiosamente, notamos que, realmente, o Aeroclube do Rio Grande do Norte era muito 

importante para a cidade, mas, a despeito do que esperávamos, não o suficiente para que 

páginas e mais páginas sobre o Clube brotassem numa foz de informação midiática. As 

referências eram escassas e espaçadas, muitas vezes dois ou três parágrafos. Nossa decisão 

de ir até o fim - escrever sobre o Clube e sobre o tênis -, todavia, mantinha firme, ao passo 

que os prazos se extinguiam, apesar de nossos insucessos. 
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 Finalmente, entramos em contato com A Cigarra. Confiantes ficamos de que 

acharíamos mais descrições, porém não foram assim que as coisas aconteceram. 

Percebemos que, deveria explorar a relação do Clube com a cidade e que, a partir de 

valores presentes na cidade, compreender o Aeroclube, percebi que nos jornais e na revista, 

o Clube só era mencionado no que se mostrava pertinente à cidade como um todo. 

Isso era uma solução para nossa falta de documentos, pois, assim, poderíamos 

extrair mais sentidos dos poucos parágrafos que conseguíamos reunir, já que adjetivos, 

objetos, prática e indivíduos que circulavam em outros ambientes eram mencionados dentro 

e fora do Clube, ajudando a construir sentido para aquilo que nos explicava o próprio 

Clube. Em outras palavras, poderia observar acontecimentos semelhantes entre o Clube e 

outros lugares e entendê-los dentro de seus sentidos culturais, compreendendo, assim, o 

Clube e a cidade em conjunto. 

E assim, tirando “leite de pedra”, sem tempo e sem muitos documentos, explorando 

cada passagem ao máximo que nosso pouco tempo livre permitia, consolidamos nossa 

pesquisa.  

De modo conciso, nosso marco temporal inicia em 1900, pois foi nesse ano, com a 

consolidação do poder estadual pela família Albuquerque Maranhão, que a modernização 

foi acelerada na cidade, tornando possível pensar-se no projeto do Aeroclube. Embora 

nossos estudos se concentrem no Aeroclube, os elementos que o compõem já existiam 

anteriormente e é imprescindível compreendermos os valores da modernidade, se 

quisermos compreender o Aeroclube do Rio Grande do Norte. 

Nossos esforços se estendem até 1930, ano em que uma série de problemas afetou 

o Clube , de modo que suas atividades aeronáuticas foram paralisadas até, pelo menos, 

1942, “quando o Osório Dantas reuniu os amigos interessados, reabrindo o curso de pilotos, 

com o apoio da Campanha Nacional de Aviação dos Diários Associados”. 
64

 

 Primeiramente, a chamada Revolução de 1930 reorganizou as estruturas políticas no 

Rio Grande do Norte, e o então presidente do estado, Juvenal Lamartine, foi destituído do 

poder e o Aeroclube perdeu a ajuda do poder público. Tal ajuda era constante e essencial 
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para o funcionamento do clube. Além disso, nesse ano, ocorre a morte de Edgar Dantas, um 

dos formados na primeira turma. Tal acontecimento enfraquece o entusiasmo em torno da 

aviação, desestimulando novas turmas e danificando o avião de modo grave.
65

 E, por fim, o 

primeiro instrutor de voo, Djalma Petit, se revelou um dos revolucionários, sequestrou um 

dos aviões do Clube  e fogiu para o Rio de Janeiro, deixando o Clube sem aviões.
66

 

Nossas fontes de estudo serão os jornais locais da época - A República e O Diário 

do Natal -, a revista A Cigarra, a revista Escola Doméstica e cartas pessoais dos primeiro 

sócios. Os jornais estão disponíveis no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte, em Natal, e, digitalizados, no núcleo de documentação do Departamento 

de História da UFRN, assim como A Cigarra o está. Além de fontes locais, 

esporadicamente, fazemos referências a jornais de fora da cidade: O Imparcial, Correio da 

manhã e O Malho (todos do Rio de Janeiro). Neles, foram procuradas notícias, notas da 

diretoria do Aeroclube, comentários sobre os eventos no clube e sobre a sociabilidade na 

cidade em geral. 

É importante frisar, neste momento, que A República era um jornal situacionista, 

que, dirigido pelo Estado, funcionava como uma espécie de atual Diário Oficial, além de 

conter as noticias gerais sobre a cidade e o mundo. Esse jornal é nossa fonte mais 

consultada. Por uma lado, A República é um portão para o passado, pois registrou 

importantes acontecimentos, consultados por nós; mas, por outro, nos aprisiona ao olhar 

que seus redatores tiveram sobre o acontecido. A Cigarra nos é importante por causa das 

matérias sobre o feminino e dos detalhes da vida social que ela fornece. E as cartas nos 

ajudaram a conhecer um pouco das dificuldades e dos gastos que existiram na 

administração do Clube . 

 Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro deles é dedicado às 

convicções sociais que chegaram e foram vividas em Natal durante os trinta primeiros anos 

do século XX. Nele, percebemos as convicções a respeito da velocidade, do movimento, da 

limpeza, do individualismo, da liberdade e da valorização daquilo que é estrangeiro 

europeu e norte-americano (costumes, turistas, práticas, ideias, produtos e assim por 
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diante), todos “diluídos” em atividades banais cotidianas e ações administrativas, que vão 

da dança de salão à construção de avenidas. 

O segundo trata do Aeroclube propriamente dito. Ocupa-se do desenvolvimento da 

aviação no Aeroclube e contém um debate sobre as dificuldades administrativas para 

inaugurar a sede e a escola de voo. Por um lado, busca tratar da dimensão humana, das 

dificuldades encontradas, dos caminhos inesperados que tiveram que ser seguidos. Por 

outro, ocupa-se da associação do Aeroclube ao projeto maior de fomento da aviação 

desenvolvido por Juvenal Lamartine, que conferiu ao Clube  sua importância e sua fama 

iniciais.  

No terceiro e conclusivo capítulo, atentamos para as atividades cotidianas do 

Aeroclube, principalmente as desenvolvidas nas quadras de tênis e no salão de festas, em 

relação aos valores da época. Entrementes, ressaltamos como, gradativamente, a imagem de 

um Clube  elegante foi sendo formada. 

 



38 

 

 

CAPÍTULO 1 A ALQUIMIA MODERNA 

Moderno expressa a aceitação 

de que a sociedade pode 

melhorar ou se superar, sempre 

em relação a outro estado 

anterior que é considerado de 

perfeição menor.
67

 

 

 

Os escritos históricos sobre o tema já comungam da ideia de que a modernidade foi 

difundida por meio de modelos,
68

 os quais, em geral, vieram da Europa e dos Estados 

Unidos. No momento em que indivíduos (normalmente os mais abastados, pois os custos de 

viagens de sobrevivência, em geral, eram altos) entravam em contato com o que, para eles, 

eram novidades estrangeiras, as ideias, práticas, valores, teorias, objetos eram postos em 

circulação por boa parte do globo.  

Notadamente, o encanto sentido pelos viajantes que tinham condições de ir à parte 

oeste do hemisfério norte ou pelos que tinham contato com os europeus e os norte-

americanos era, de uma forma ou de outra, reverberado. Mesmo com o difícil mapeamento 

dos indivíduos que foram à Europa ou que vieram de lá, é perceptível um movimento no 

sentido de adquirir características de nações julgadas mais desenvolvidas. No entanto, 

conforme se pode perceber, não eram indivíduos de todos os lugares de todos os países que 

iam até os países mais ricos.  
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Disso resulta que os países, de um modo geral, não comungavam dos modelos de 

forma homogênea concomitante, ordenada, programada. Em outras palavras, não foi 

possível erguer todas as cidades modernas de um país ao mesmo tempo que esse mesmo 

país. Aliás, nem mesmo qualquer cidade, especificamente, foi modernizada totalmente de 

modo concomitante e homogêneo.  No caso do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro e São 

Paulo, de certa forma, viraram modelos para outras cidades, que empreenderam, 

posteriormente, as mudanças associadas aos modelos conhecidos.
69

  

Esses modelos, expressos em convicções sociais,
70

 eram vívidos em polos 

econômicos, políticos e/ou culturais, os quais tinham mais recursos e oportunidades para os 

consolidar e mantê-los como padrões. Isso porque foi a partir das viagens de moradores 

desses centros, da ciência, da arquitetura vista pelos visitantes (por exemplo), da literatura e 

das artes que os padrões e os modelos puderam ser divulgados e, então, de certo modo, 

imitados ou adaptados às novas realidades. Na verdade, ideias, práticas corporais, hábitos 

de vestimenta e de alimentação, idiomas e traçados arquitetônicos, ao longo do tempo, 

passaram a figurar como padrões e a ser mais ou menos seguidos em outras localidades. 

Entretanto, todo esse processo não é movimentado e posto em prática apenas por 

mana das capitais culturais, políticas e econômicas. Trata-se de um processo paulatino e 

com a participação dos indivíduos que circularam o globo; principalmente com a 

participação dos que estavam politica ou economicamente ligados à difusão da indústria 

pelo mundo. A difusão de todos esses padrões, que se refazem quando estacionam em um 

lugar para ganhar uma nova feição, tem a ver com o dinamismo econômico maior 

proporcionado pela técnica e com o aumento de mercadorias no mundo.  

Além disso, com a criação de redes internacionais de comércio, com a mentalidade 

mais ou menos aberta a novas ideias das diversas elites no mundo (que, por sinal, 

controlavam essas redes de comércio mais ou menos eficazmente) e com a chegada de 

imigrantes em todas as partes, os valores modernos passaram a se aproximar ainda mais dos 
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indivíduos em geral. Por isso as pessoas que tinham qualquer ligação econômica com os 

centros financeiros e industriais, mesmo no Brasil, conviviam próximas a imigrantes 

europeus ou eram, em parte, indivíduos abastados o suficiente para viajar à Europa e à 

América do Norte. O contato com o Velho Mundo seduzia os indivíduos devido ao estilo 

de vida e à riqueza que eram apresentados durante as visitas e às feiras científicas, mas 

também pela literatura e pela produção científica. Os viajantes, mas também os leitores, os 

políticos, os imigrantes, se esforçaram para impor uma nova educação pautada por essa 

nova admiração do Velho Mundo a um grande número de pessoas, ou, no mínimo, para às 

mais próximas a eles próprios.
71

 

No caso específico de Natal, o fato de haver um projeto de modernização ou uma 

tentativa de implantar na cidade hábitos e ideias do hemisfério norte já chama a atenção por 

si só. Afinal, a cidade era nitidamente rural e afastada das demais. Por isso, curiosamente, 

ao invés de forte teor industrial, a elite local que mais empreendeu esforços de 

modernização da cidade não era uma burguesia industrial, mas uma elite de afazeres 

agrários. Era do campo que vinha a riqueza que modernizaria a cidade, quando não viesse 

de repasse de recursos do governo federal.  

Isso porque o modelo econômico da cidade em nada se comparava ao de uma 

metrópole industrial e moderna – pois o número de proletários era baixíssimo, com poucos 

assalariados formais em fábricas, por exemplo. Por isso, infelizmente, a inserção da cidade 

como mais um elemento do sistema-mundo econômico centrado na Inglaterra (centro 

econômico da época) 
72

 não se deu como uma cidade que aceitou a indústria e procurou o 

que produzir e vender; ao contrário, deu-se como uma admirada importadora endividada. 
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Ao invés do desenvolvimento econômico a partir do empreendedorismo e do 

industrialismo, o processo de modernização local se deu pela ativação dos capitais externos 

à cidade, a partir de empréstimos. Pois tanto os recursos para as melhorias em geral vieram 

de empréstimos feitos a bancos franceses quanto a eletricidade era fornecida pela empresa 

Tração, Força e Luz Elétrica de Natal, que tinha associação com paulistas e teve sede na 

capital de São Paulo e, depois, nos anos 20, foi comprada pela empresa estadunidense 

American and Foreing Power. Assim, Natal se apresentava como uma cidade contratante 

de serviços e empréstimos, sem muita agitação econômica, que participava da economia 

mundial como uma cidade que pagava as parcelas das dívidas e fornecia mão de obra para a 

melhorias da própria cidade. Então os postos de trabalho eram menos especializados e, 

consequentemente, não muito bem remunerados, gerando um panorama dificultoso à 

modernidade.
73

 

Mas isso não quer dizer que a cidade não teve relações com a nova feição industrial 

e moderna do mundo. Os recursos necessários não vieram por acaso. Não se trata de falta 

de ganho econômico, apesar de ela não ocupar uma posição junto às cidades 

industrializadas no capitalismo mundial; ao contrário, houve uma nova colocação do Brasil, 

de um modo geral, no mercado econômico mundial, dentro da qual ele assumiu a posição 

de fornecedor de matérias-primas possibilitou uma circulação interna de capital. 
74

 

Ainda mais especificamente, em Natal era a família Albuquerque Maranhão uma 

das representantes do setor agrário exportador. Por isso, pela posição política e pelos 

recursos econômicos dos quais dispunha, essa família optou por conhecer e valorizar as 

mudanças técnicas e intelectuais que ocorriam na Europa de um modo geral. Vislumbrados 

com as mudanças tecnológicas e culturais e assumindo uma posição de defasagem em 

relação ao exterior, mas dispondo dos instrumentos do poder público, os Albuquerque 

iniciaram os esforços de aplicação de recursos em melhoras urbanas e técnicas, na 

introdução de novas tecnologias e novos investimentos em educação pública e na crescente 
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introdução de elementos europeus e norte-americanos na educação pública e na vida social 

-  por exemplo, os esportes modernos. 
75

 

Por isso, sem muitas dúvidas, pode-se dizer que o padrão de modernização em Natal 

é paradoxal. Afinal, a família Albuquerque Maranhão era representante da agricultura, mas 

passa a atuar politicamente para a modernização da cidade, para urbanizar a cidade. Em um 

mundo de crescente industrialização, foi com os recursos advindos da agricultura de 

algodão, com a mão de obra dos migrantes camponeses do interior rural do Rio Grande do 

Norte (que justificaram os recursos federais recebidos pela administração pública do estado 

do Rio Grande do Norte), ou seja, foi com recursos e mão de obra rurais que a família 

investiu na modernização da cidade. 

Assim, não foi o padrão urbano-industrial completo, peculiar mundo afora, 

principalmente em grandes centros econômicos, que foi se formando em Natal. Ao 

contrário, a sensibilidade de uma modernidade em Natal destoa desse cenário. Não é de 

modo completo, ou exclusivo, que uma oposição entre o campo e a cidade foi forjada em 

Natal. Para que a sensibilidade do moderno pudesse existir, exigiu-se do grupo interessado 

na modernidade e seus afins uma diferenciação outra, bem mais peculiar. Uma vez que a 

modernidade exige a existência de passado, de um estágio pior do qual se quer distância, 

torna-se necessária a diferenciação explícita de um status quo anterior, diante do qual seja 

possível diferenciar-se. No caso de Natal, o que permitiu a sensibilidade da diferença entre 

um estágio de vida e outro não foi a negação aberta do campo e do estilo de vida camponês. 

Não foi a negação do campo, fonte de riqueza e característica de todo o entorno da cidade 

que guiaria a modernização da cidade. Curiosamente, foi a negação do passado colonial que 

serviu a esse intuito. A foz filosófica pela qual correram os elementos modernos foi a 

negação do passado colonial, e não a desvalorização da vida campesina. Foi ele o elemento 

melhor explicitado na documentação e na historiografia como grande possiblidade de 

desenvolvimento e como fator de rompimento com a tradição, embora esse não seja um 

movimento único no mundo.
76

 

Esse processo de negação do passado colonial perpassa o exagero daquilo que era a 

cidade, ou mesmo o estilo de vida, colonial. Isso ocorreu porque exagerar as representações 
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do passado colonial, foi parte do processo de desacreditar o passado para que se valorizasse 

a modernidade, foi parte da criação e do louvor de uma nova ordem, de um novo jeito de 

viver moderno que estava sendo criado e adaptado na cidade.
77

 Essa valorização não foi 

senão fruto de uma sedução muito peculiar dos indivíduos pela precisão, pela técnica, pela 

limpeza, pelo individualismo e pela civilização materializada e projetada no espaço. Daí 

que tantas ações para que o estilo de vida local se comparasse ao do exterior, para que a 

eficácia e a velocidade se consolidassem na vida cotidiana dos moradores, tenham sido 

posicionadas como norte contra esse amaldiçoado passado. 

Um exemplo da interferência direta dos valores, das técnicas e dos objetos da 

modernidade no cotidiano de quase todos os moradores de Natal pode ser encontrado no 

empreendimento da eletricidade. A introdução da eletricidade nas cidades mais ricas do 

mundo e o contato com ela estimulou rapidamente a implantação das redes elétricas onde 

quer que fosse possível. Necessariamente, a vida dos indivíduos passou a ser diferente com 

a prolongação da luz durante o dia, pois mais horas de atividade eram possíveis com a 

claridade noturna. Não nos assombra, portanto, saber, no presente, que essa “onda elétrica” 

do começo do século XX acelerou ainda mais o processo de modernização ao longo de toda 

a América latina.
78

 

Não foi, todavia a eletricidade o único veículo da modernidade. A nova concepção 

de sujeira, promovida pela substituição da teoria dos miasmas e a introdução da 

microbiologia, desenvolvida por Pasteur, trouxe um novo padrão de organização do espaço. 

Primeiro, porque agora era possível isolar áreas e controlar epidemias, que atingiam os 

ricos e os pobres, graças à legitimidade da guerra contra as bactérias e os micro-

organismos. E, por fim, porque as intervenções higienistas, ao destruírem casas e 

desmancharem vilarejos, abriam espaços antes ocupados por um estilo de vida não 

compatível com as desejadas novas formas de se comportar e de se viver na cidade. Então, 

vários quilômetros de casas demolidas puderam ser abertos, com certa convencionada 

legitimidade. Em algumas cidades, remoções enormes foram feitas – não sem lutas 

contrárias a esse movimento, valem ressaltar – e, no lugar dos casebres e dos cortiços, 

foram instaurados novos prédios e novas instituições. 
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Novas instituições escolares, moradias em determinadas distâncias umas das outras, 

avenidas largas foram construídas; cafés e clubes passaram a ser novas opções de lazer, 

desvalorizando elementos de uma cultura local, como o entrudo, a maloca, os barracos, a 

aglomeração, que essas novas opções foram se consolidando socialmente como as 

melhores.
79

 Houve um embate de tradições. 

Isso porque o desenvolvimento industrial e o urbano tinham determinações distintas 

de lugar para lugar. Embora houvesse na Europa, de fato, a introdução de estruturas 

arquitetônicas e a adoção de determinadas práticas corporais, como as largas avenidas e a 

dança em cafés, por exemplo, em Natal, muitas vezes ao invés de atenderem-se 

necessidades, necessidades concretas do urbanismo crescente relacionado à 

industrialização, aos polos de trabalho e de aglomerados populacionais, eram feitas 

intervenções urbanas que não tinham diretamente nada a ver com as necessidades da 

população em geral. Assim, a modernidade local resultou mais do resultado “de um desejo 

de modernização, de se pôr ao nível de outras populações, de se mostrar civilizado”
80

 do 

que uma concretude cinzenta da vida industrial. 

Enquanto tenham sido razoáveis as estradas e as ferrovias para o interior, a abertura 

topográfica da cidade, o porto para as exportações, que eram coisas que barateavam a 

produção e a circulação dos bens econômicos e poderiam trazer desenvolvimento da 

qualidade de vida da população, não se encontram razões tão simples para o fomento da 

aviação e sua implantação como um projeto de razão social. Por isso a aviação, a qual é um 

dos fatores que mais relacionam a cidade à modernização, se revela, em Natal, como uma 

materialização da incapacidade do poder público, dirigido pelas famílias mais ricas do 

estado, de abrir mão de suas ambições diante de quadros sociais caóticos, ao invés de um 

elemento ligado às políticas de melhoria de vida da população em geral. Na prática, mais 

ou menos como ocorreu com a aviação é que foram sendo aplicados os valores, os anseios, 

as convicções e as teorias científicas apreciadas pelos responsáveis pela administração 
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pública e seus afins nas mais diversas ações públicas e privadas durante os primeiros anos 

do século XX.
81

 

 

 

1.1 A construção da ordem: o limpo e o sujo, o feio e o belo 

 

 

É difícil afirmar até que ponto as academias de ciência e as teorias de fato 

influenciavam o comportamento das pessoas analfabetas. Porém os indivíduos não estão 

sozinhos no mundo, e poucos guardam integralmente para si tudo o que pensam e sabem. 

Se considerarmos que o próprio comportamento e os julgamentos éticos de um indivíduo 

diante da observação alheia são capazes de ensinar, o número daqueles que não põem seus 

valores em interação com os dos outros diminui ainda mais. Dessa forma, do mesmo modo 

que não podemos afirmar que as concepções de limpeza pautadas pela racionalidade técnica 

e controladora das academias ocidentais tenham se expandido a ponto de se tornarem a 

referência única, não há motivos para crer na ignorância ou na abstenção total delas por 

parte daqueles que não frequentavam as instituições acadêmicas, os mais pobres. Parece-

nos, portanto, tratar-se de um sistema mais ou menos partilhado.
82
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Além do contato natural – visual ou comunicativo - entre as pessoas, podemos 

considerar a força que essas instituições ganham gradativamente. As escolas e os grupos 

escolares, por menores números que representassem,
83

 foram ampliados, e o número de 

alunos aumentou. Além disso, as constantes intervenções didáticas no espaço urbano e a 

retransmissão cotidiana dos conteúdos aprendidos pelos alunos na sala de aula
84

 aumenta a 

área de atuação desses novos valores higiênicos e de outros tipos
85

 ainda mais, ao passo que 

enfraquece a força que eles têm sobre os indivíduos separadamente encarados. Ou seja, 

quanto mais vezes o mesmo ensinamento é passado de uma pessoa para outra, mais 

elementos se perdem em relação à primeira vez em que ele foi ensinado. Por isso a 

quantidade de informações e métodos que um professor tem sobre determinado tema é 

maior do que a do aluno, a quantidade que esse aluno tem é maior que a daquele para quem 

ele reconta o que aprendeu sobre o tema a deste último receptor menos fragmentada do que 

a de uma quarta pessoa, e assim por diante. Essa cadeia, no entanto, é impassível de 

investigação no passado, e mesmo no presente tem mapeamento dificílimo. Mas poucos 

elementos se tem para duvidar dela ou, no mínimo, de uma eficácia mínima sua. 

Com isso em mente, podemos dizer que o principal conteúdo, dentro da nova 

concepção de limpeza, vem do que podemos chamar de ideário higienista. Ele é um sistema 

de ideias sobre a sujeira que elabora a vinculação das impurezas com a qualidade de vida e 

com as condições que o meio ambiente propicia aos indivíduos. 

Na história das ideias, o primeiro a escrever e deixar conteúdos filosóficos sobre 

esse tema para as populações foi o grego Hipócrates, na obra Dos Ares, das águas e dos 

lugares, do século V a.C. Foram as relações da impureza com a saúde das populações 

percebidas por ele que foram relidas e reelaboradas durante o percurso cronológico das 

pesquisas biológicas e científicas, as quais culminaram no controle do espaço diante dos 

focos epidêmicos desde o século XIX. Baseados em pesquisas e relatórios, os higienistas 
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atuaram junto às administrações urbanas e “justificaram mudanças tanto na estrutura física 

dos espaços da cidade como nas habitações e nos costumes dos indivíduos”. 
86

 

A impureza, para os estudos higiênicos, principalmente aqueles que resultavam nas 

Topografias Médicas (documentos em estilo de relatório que mapeavam a localização e o 

tipo das principais doenças, bem como a causa delas), extrapolavam o regime de uma única 

ciência. Nos estudos do território e da relação deles com as doenças, vários fatores eram 

levados em consideração e, por isso, uma noção de limpeza mais ampla do que a biológica 

era vigente da metade do século XIX até o início do século XX. 

Até o fim do século XIX, havia duas grandes vertentes de pensamento higienista: a 

teoria miasmática e a teoria social das doenças. A mais corrente e mais influente era a 

primeira, a qual insistia em que as doenças eram fruto do contato dos homens com aquilo 

que estava “parado ou estagnado – o ar, a água, os dejetos, o lixo e os próprios homens [...] 

e [que] os vapores emanados dos processos de putrefação da matéria animal ou vegetal (os 

miasmas), [eram] os causadores de epidemias”. 
87

 A última entendia “a doença como um 

fenômeno social”, principalmente por causa das condições de vida da população em geral 

depois da Revolução Industrial. Ambas coexistiam no meio médico e higienista. 
88

  

Por causas dessas teorias e da divulgação delas, o tipo de clima, por exemplo, 

passou a ser uma medida de impureza ou fator que a influencia, pois a natureza de cada 

doença era alterada e influenciada pelo clima. Então a temperatura, a pluviometria, a 

direção dos ventos, os hábitos alimentares, a moradia, os meio de comunicação, os 

costumes religiosos e as superstições dos religiosos eram elementos que entravam nos 

estudos como critérios causadores de doenças. Além disso, como a qualidade de vida era 

um fator considerado pertinente para a proliferação de doenças, a prostituição, o alcoolismo 
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e a pobreza eram também elementos formadores do entendimento de tudo aquilo que era 

tido como insalubre.
89

 

No que diz respeito à influência na vida comum diária, a teoria miasmática se 

apresentou durante muito tempo lado a lado com a microbiologia de Pasteur, desenvolvida 

posteriormente. Portanto, a insalubridade irá apresentar-se ora em relação ao mau cheiro, 

ora em relação às bactérias e epidemias. Mesmo assim, vale ressaltar que, desde o começo 

da metade do século XIX admitia-se a possibilidade de as doenças serem causadas por seres 

vivos minúsculos e invisíveis, e não pelo contato com miasmas. Porém só “em meados da 

década de 1860 a partir das pesquisas de Antoine Béchamp e Louis Pasteur que a teoria 

microbiana se firmou quanto conceito científico na medicina”. 
90

 

No Brasil, o principal divulgador e mais conhecido médico-higienista que trabalhou 

à luz da microbiologia de Pasteur foi Oswaldo Cruz. Ele atuou em vários sistemas de 

mapeamentos de focos de doenças e determinou atuações da iniciativa pública para a 

prevenção de doenças, lidando diretamente com vacinas e outros tipos de organizações, 

como, por exemplo, os trabalhos em torno do saneamento básico. 

Em Natal, Januário Cicco foi um dos mais respeitáveis médicos da cidade ligados às 

novas interpretações das enfermidades. Ele formou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, 

durante a década de 20, e se associou a algumas instituições de pesquisa e revistas 

periódicas. Buscou trabalhar dentro da perspectiva da infectologia e da microbiologia, 

porém sua formação higienista o levou a pensar seu trabalho além do tratamento puro e 

simples das doenças; também se dedicou à topografia médica da cidade e à relação do 

espaço com as doenças.
91

 

Na Topographia de Natal e sua Geographia Medica, publicada em 1920, ele inclui a 

infectologia pasteuriana, mas, concomitantemente, insiste no combate à água parada e a 

encara como o próprio veículo de disseminação de doenças. Ele dá, além disso, ênfase às 

áreas mais volumosamente habitadas da cidade, sempre se concentrando mais fortemente 

nas piores enfermidades, propondo soluções e tecendo críticas aos hábitos populares e ao 

poder público. Investiga profundamente os lugares espalhados da cidade, leva em conta os 
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níveis sociais, as moradias, os tipos de moradia e os hábitos. Termina por organizar a 

cidade conforme uma geografia da doença proposta por ele mesmo, de acordo com os tipos 

e os focos das doenças espalhadas pela cidade, 
92

 mesclando elementos das teorias 

miasmática, social e bacteriológica. 

Embora Cicco considerasse a cidade do “Natal como a mais salubre do Norte” 
93

 

por causa da luminosidade e da proximidade do oceano e das brisas, ele apontou vários 

problemas e os entendeu à luz do espaço. Dividiu a cidade em duas grandes áreas: a urbana 

e a suburbana. A urbana, para ele, eram os bairros acima do nível do mar, que teriam maior 

ventilação e distância das águas paradas, a suburbana, os espaços no nível do mar. Assim, a 

urbana era composta por Cidade Alta, Alecrim e Cidade Nova; e a outra por Rocas e 

Ribeira.
94

 

Por mais que, na Cidade Alta, morasse boa parte dos mais ricos habitantes de Natal, 

Cicco aponta esse bairro como o principal centro de insalubridade da cidade. Atribui esse 

nível de impureza e de perigo a duas instituições – o Matadouro e o incinerador de lixo – e 

ao Passo da Pátria, região mais ao norte do bairro, na parte ribeirinha dele. Segundo o 

médico, o Passo era terra de gente amontoada, sem fossa e repleta de lixo. A solução para o 

bairro como um todo seria a retirada do matadouro e do incinerador e, por fim, a 

“destruição do Passo da Pátria”.
95

 

A Ribeira teria como problema o acúmulo de água em função das chuvas, a posição 

das casas, em oposição às brisas, e a estreiteza das ruas. Para ele, então, era preciso ampliar 

as avenidas e terraplanar as regiões que acumulavam bastante água. O Alecrim tinha o 

cemitério, a falta de saneamento e o acúmulo de água como pontos de insalubridade. As 

Rocas tinham o problema das casas de taipa e o acúmulo de água quando chovia.
96
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De um modo geral, Januário Cicco era um dos representantes das teorias 

microbiológicas, porém aceitava em seus trabalhos inferências sociais e, ainda, fazia 

alusões às teorias miasmáticas, como comentamos anteriormente. Além dessa topografia 

resumida, ele se concentrou bastante no aterramento de partes do rio do Baldo e do 

alagadiço na Ribeira, justamente devido ao mau cheiro do mangue, que vinha da mistura da 

água doce com a salgada. Podemos perceber uma forte influência das teorias sociais das 

doenças e das dos miasmas na medida em que ele se preocupa, o tempo todo, com a água 

estagnada, com os ares parados e com o mau cheiro do matadouro, ao passo que repara na 

pobreza e nas condições de vida e de trabalho das pessoas que moram nas áreas mais 

afetadas pelas doenças.
97

 

Esse convívio de teorias não era exclusivo do pensamento de Januário Cicco; outros 

moradores também o faziam. As teorias médicas foram imbricadas umas nas outras. Por 

isso, mesmo Pasteur tendo mostrado a insuficiência da teoria dos miasmas, as vezes se 

percebe a força delas. Afinal, não tinha ela sido, há algum tempo, a teoria que mais era 

fonte de entendimento do mundo e das doenças? Em 1910, ainda aparece uma nota no 

jornal A República, escrita por Calisto Carrillo, uma transcrição do jornal A província de 

Pernambuco, que aponta para as causa da proliferação das doenças, baseada na teoria 

miasmática. Diz-se ali que “o germe da cólera se transmite principalmente pela água e 

roupas. (...) É nas dejecções (matérias fracas e vômitos) que existe o gérmen da cólera”. 
98

 

Calisto Carrillo continua a reclamar sobre a água e sobre a impureza. Para ele, 

deveríamos “conservar nas habitações, e tanto quanto possível, a pureza do ar, pois os 

efeitos maléficos que nos infringem semelhante precaução acentuam a transmissão das 

doenças”.
99

 Por isso, “era preciso evitar as emanações sujas, húmidas e desagradáveis”.
100

 

Numa outra oportunidade, o periódico A República, no editorial intitulado De 

interesse geral, no dia 11 de junho de 1901, ainda demonstra relações com as teorias 

sociais e miasmáticas das doenças. Nele, se encontra uma avaliação sobre a higiene da 

cidade. Na opinião do escritor do editorial, a cidade estava em calamidade pois, havia a 

ameaça de peste vinda de Pernambuco. Além dela, fala-se dos maus hábitos da população 
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em geral e do descaso do Estado perante a situação de sujeira da cidade. Não havia 

fiscalização sobre a higiene das pessoas em geral e não se organizava a coleta de lixo da 

cidade. Isso não era tudo: reclamava-se do matadouro e do sangue deixado por ele. 

Entrementes, na enfática argumentação, não só o Estado era culpado: o autor 

veementemente culpa a população, os residentes, pelos maus hábitos e pelas condições 

deploráveis da higiene e pelas epidemias em Natal.  

Eram, então, as más administrações públicas de pouco volume financeiro, com falta 

de repartições específicas que garantissem eficiência, na opinião, do articulista do jornal, 

associadas aos maus hábitos da população, que causavam os problemas. Para ele, “uma 

questão extremamente descurada entre nós é a higiene, no seu sentido mais complexo e lato 

[...], por culpa nossa, isto é, da população”.
101

 

A influência da teoria miasmática é notável nessa reclamação, pois o articulista 

critica o matadouro público devido à possibilidade de a putrefação e a estagnação do 

sangue dos animais causarem epidemias. Faz alusão à possibilidade de “amanhã ou depois 

desenvolver-se uma doença infecciosa n’aquela parte da cidade tal é a imundice e o fedor 

insuportável do sangue em decomposição. E isso acontece, para variar, todos os dias, de um 

mês mais ou menos a esta parte.” Estariam, então, “tempo, vida e saúde – [...] ameaçados 

pelos miasmas deletérios que respiramos na nossa boa terra”. 
102

 

Um ano depois, em 1902, já há, n’A República, num artigo intitulado É com o fiscal, 

uma reclamação feita com singela alusão à teoria microbiana. No texto, o atento escritor 

reclamava do fato de a grande quantidade de poças d’águas deixadas pelas chuvas 

persistirem por muito tempo nas ruas, por falta de um sistema de saneamento. Argumentava 

ele: “as águas empoçadas expostas ao sol por seis, oito ou mais dias, são uma excelente 

fábrica de micróbios, e o cheiro que exalam é por demais insuportável”.
103

  

A alusão à teoria é razoavelmente singela, pois, mesmo que ele notifique a 

existência de micro-organismos, credita o potencial destrutivo à estagnação da água e ao 

mau cheiro dela, o que era típico da teoria miasmática. Um dos fatores de aumento do medo 

das doenças foi uma grande epidemia de peste bubônica em Recife, divulgada n’A 

República por várias vezes em 1902. O medo diante das epidemias não cessaria. Naquele 
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ano, numa matéria, lia-se: “A primeira condição de salubridade pública é a remoção e 

incineração do lixo. Como ninguém ignora, o lixo em fermentação é um foco permanente 

de infecção”.
104

 

Não seriam apenas os médicos os indivíduos que se norteariam pelas teorias 

higienistas; a educação também passava a se voltar para elas, a englobá-las.  

Durante o final do século XIX e o começo do XX, a educação era majoritariamente 

feita dentro do domicílio, com visitas à rua. O controle do pai e o cuidado da mãe eram as 

normas de divisão da criação. E, pelo fato de a rua ser entendida como um lugar a se temer, 

os pais fiscalizavam seus filhos. A socialização se dava com a supervisão paterna. 

Esse quadro se curvaria diante do raiar dA República, pois, nos ideais republicanos, 

havia o pressuposto da aplicação da educação científica, não só da educação moral. 

Suportado na convicção de que ser eficaz e preciso é um valor, esse novo modelo de 

educação deveria pautar meninos e meninas igualmente, além de funcionar a partir de um 

ensino laico que os pudessem em um convívio mais frequente.
105

 No entanto, até que os 

processos de criação de escolas e consolidação da propaganda massiva em prol da educação 

formal estivessem minimamente popularizados, as famílias não tinham muitas facilidades 

inserir a prole nas poucas escolas, com uniformes, cadeiras, mesas e professores. Na 

verdade, quando tinham a rara chance, enviavam as meninas para o Internato São José, em 

Recife, e os meninos ficavam no Atheneu em Natal. Mesmo assim, normalmente, só as 

famílias mais abastadas podiam fazer isso naquele começo de século.
106

 

Além das recomendação higiênicas por parte das escolas, a partir do começo do 

século XX, em Natal, mais precisamente a partir de 1921, tem-se notícia de 

encaminhamentos médicos para as mães sobre o cuidado dos filhos. Isso ocorre porque, 

naquele momento, a ciência passou a ter uma constante participação dentro dos parâmetros 

higiênicos e educacionais dos hábitos da população, combatendo alguns hábitos, como a 

falta de amamentação e o desleixo com a limpeza do ambiente, e legitimando outros, como 

o carinho materno e a liberdade de movimento da criança. Nesse sentido, as explicações 
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precisas e cientificamente pautadas divulgadas para a população e as mães em geral 

interfeririam em vários aspectos da vida cotidiana.  

Nesse sentido, comentários médicos sobre o que cada alimento causa à saúde e à 

personalidade, por exemplo, começaram a ser expostos mais claramente, juntamente com 

explanações biológicas sobre a vida e a natureza. Foram iniciadas explicações sobre o que 

acontece exatamente com a comida dentro do corpo, por exemplo. Mas, mesmo assim, 

ainda devemos manter-nos em estado de cautela, quando se trata do alcance dessas 

convicções. É-nos desconhecido o nível de comunhão dessas manifestações 

comportamentais e éticas de cunho biológico, pois, como dissemos anteriormente, a 

incipiente instituição escolar não tinha tanta força assim; aliás, faltavam instituições 

escolares, mesmo sendo elas propaganda dA República.
107

 

Acontece que a importância da educação escolar era um bem para os republicanos e 

não seria abandonada tão facilmente. Convictos da necessidade de se ser eficiente, ou seja, 

veloz e preciso, existia uma busca de eficiência para o processo político e acreditava-se, 

com o valor da liberdade em voga, que a eficiência do funcionamento público estaria na 

capacidade de autogestão do povo. A educação seria o meio pelo qual o povo seria dotado 

de condições técnicas suficientes para poder opinar, criticar, escolher e sugerir mudança aos 

governantes, por isso era um dos principais valores nos discursos e propostas 

republicanos.
108

  

Para que a cidade estivesse sintonizada com o progresso mundial, a política e a 

filosofia da educação eram reformadas e valorizadas.
109

 Para medir a distância entre os 

diversos países ou o destino dos países que não eram como a Europa e os EUA, utilizava-se 

a categoria progresso. Por ser um conceito de avaliação tanto quanto uma meta, o progresso 

 nos parece figurar na realidade natalense local como o eixo legítimo para indicar que os 

lugares situados abaixo do mundo rico, cientes da subalternidade, deveriam chegar à 

similaridade com as nações que serviam de modelo. 
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Por isso, o governador, Alberto Maranhão, não poupou críticas ao sistema de ensino 

vigente até 1910. Criticava o estilo de educação que se tinha no Rio Grande do Norte, por  

não ser igual em função de não ser igual ao europeu ou ao americano ou baseado em 

princípios dessas nações ainda, ou não ser de acordo com os mais recentes princípios 

científicos de educação. O governante não poupou críticas aos professores do Estado, “que 

considerava, “com raras exceções, atrasadíssimos, e, portanto, inaptos para incutirem no 

animo infantil dos alunos os mais rudimentares princípios de cultura.” Frente a esse quadro 

por ele mesmo pintado, a criação da Escola Normal era o caminho para que se alinhasse o 

ensino local aos padrões exteriores de educação. Com a Escola Normal, formar-se-iam, 

então, dentro de casa os professores para assegurar a qualidade do ensino. 
110

 

Nesse momento, foi iniciada em Natal a aplicação de recursos e esforços na 

educação, para que se tornasse como uma cidade civilizada. Instituiu-se todo o campo 

educacional dentro do estado, com quadros de funcionários e com formação de professores. 

Fez-se a divisão que se acreditava eficaz e precisa da infância (em fases) e foi adotado um 

tipo específico de educação para cada uma das fases, com métodos importados.
111

 

Um desses métodos, o intuitivo, no começo do século, pregava o saber biológico e a 

divisão biológica do desenvolvimento infantil. De acordo com ele, a memorização e a 

repetição não eram eficientes para que o aprendizado acontecesse, devido à da própria 

natureza da infância. O inovador método intuitivo, portanto, é fruto de uma convicção 

moderna em torno da eficácia. Pois é nítida a relação dele com a, à época, recente 

disposição para estudar a infância, no intuito de mais eficaz e precisamente defini-la para, 

então, elaborar-se uma educação específica para ela. Tudo isso, permeado por uma busca 

clara pela eficiência, montada em parâmetros empíricos de testes organizados para se 

chegar a uma generalização
112

, de modo que se aplicassem a qualquer realidade os 

resultados concretos obtidos, para que se pudesse falar em método educacional. 

O método intuitivo foi aplicado ou, pelo menos, adotado como o melhor em Natal. 

Embora não totalmente, pois, afinal, já se sabe de formação dos professores e da falta de 

recursos materiais no quadro educacional local. Esse método exigia equipamentos que não 
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se possuíam. Além disso, muitas vezes, os materiais exigidos tinham que ser importados, o 

que dificultava a disponibilidade e as condições de pagamento. Então, os grupos escolares 

que abrigavam a população de todas as condições financeiras não tiveram acesso pleno ao 

método que era tido como o mais eficiente da época. Mesmo que se saiba de sua aplicação 

na Escola Normal, não há material disponível suficiente para que possamos afirmar até que 

ponto o ensino funcionava de acordo com ele.
113

  

Na escola particular, pelo menos na mais renomada, o método era aplicado. Na 

Escola Doméstica, há fotos e registro da aplicação desse método, tido como o mais 

avançado. Os documentos mostram que muitas aulas ocorriam dentro da recente 

perspectiva educacional laboratorial e empírica. Levavam-se os alunos aos laboratórios, 

para que eles tivessem total certeza do que fazer e do que estavam fazendo, além de 

introduzi-los na prática científica. Nesse sentido, de acordo com as fontes e a historiografia, 

dentre aulas de diversos tipos, havia as aulas práticas, nome dado para as atividades de 

contato com material físico laboratorial, como esqueletos e experimentos.
114

 

Além da existência das aulas laboratoriais, boa parte do que os higienistas 

estudavam e propagavam era ensinada nos Grupos Escolares e na Escola Doméstica. Por 

isso, como o método intuitivo se propunha ter um contato direto com o objeto de estudo em 

questão, fez-se necessário rodear profundamente o espaço de objetos que seriam analisados 

com a ajuda dos sentidos humanos. Mas não só; diversas aulas de campo e mesmo 

participações cívicas foram empreendidas no sistema de ensino. Assim, as escolas, 

normalmente, nos dias escolhidos pelos republicanos, como o dia da Bandeira, o da 

Independência, o da Proclamação da República, divulgavam o que era produzido e 

ministrado internamente, ao mesmo tempo em que permitiam ao alunado analisar o espaço 

em torno da cidade. Influenciado, pelos higienistas, essa análise perpassava, sobretudo, a 

disposição da sujeira e da salubridade, que era minuciosamente explicada dentro e fora de 

sala de aula, desde a contaminação até a ação dos organismos infectantes dentro do corpo 

(obviamente, dentro dos limites materiais possíveis).  

Com a consolidação do método e a massificação mínima dos principais conceitos 

higiênicos pelo poder público e pela escolas, os próprios indivíduos, com seus sentidos, 
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seriam o meio pelo qual se vigiaria a limpeza da cidade. E isso era divulgado e ensinado 

dentro e fora das escolas. Com o esforço dos intelectuais e do Estado para que esse novo 

tipo de teoria se efetivasse como eixo normalizador, o sentido urbano de limpeza foi para as 

escolas e para todas as esferas da vida, gradativamente.
115

 

Além dessas aulas de campo, que se imbricavam no espaço urbano, expandindo o 

raio de instrução da instituição para fora da sala de aula e engrandecendo o número de 

aprendizes, além dos alunos da escola, instruindo, ou tentando instruir, pais e transeuntes, o 

método intuitivo vinha valorizar a participação individual do aluno, espontânea e cativante. 

E, em 1916, o Conselho de Professores do Rio Grande do Norte instaura a participação dos 

alunos como uma determinação metodológica a ser seguida pelos professores. Isso, além de 

ser um apontamento nítido de um afrouxamento das pressões institucionais sobre os 

indivíduos em geral, é uma valorização da participação individual na sociedade
116

. Um 

exemplo desse novo valor individualista ainda incipiente, extraído dessa mesma reunião, é 

a afirmação de que era preciso encontrar nos indivíduos, inclusive nas crianças, aquilo que 

era considerado o germe do talento, o que é uma nítida expressão de louvor às 

particularidades de cada um.
117

 

Entretanto, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se buscava uma educação 

formal com padrões de civilização, usavam-se ainda métodos tidos como ultrapassados e 

violentos para ensinar. As referências às palmatórias, aos castigos e à manipulação do 

grupo contra a criança para que ela fosse desencorajada a fazer algo que não se queria que 

fizessem não cessariam logo. Ainda se tem registro de 1927 de palmatória e reclamação a 

respeito dela. Porém, por mais conservador que pudesse ser chamado, à época, havemos de 

notar a importância da saída da criança de casa para ir estudar na escola. Isso é uma nova 

faceta da vida moderna que obrigava a criança, o adolescente e o jovem a tomarem várias 

decisões em ambiente mais público de modo autônomo, ou individualizado, sem poder 

pedir ou seguir a orientação familiar de modo direto. Nesse caso, o eixo individual 

                                                 
115

 Ibid., p. 124-125. Tal como nos aponta Mary Douglas, as convicções a respeito da sujeira ajudam a dar a 

experiência um sentido, ao caos uma ordem. Nesse caso, é a eficácia, a precisão, junto com os conceitos 

bacteriológicos que ordenaram, as aulas, as idas a rua, a destruição de prédios. Ações que em si, poderiam 

estar sem nenhuma aparente relação, mas sobre os conceitos higiênicos, precisos e eficazes podem se 

interpretar segundo um só principio. 
116

 Ibid., p.113. 
117

 Ibid., p. 93. O individualismo, a afirmação de si, também é um exemplo de convicção que aglutina outras 

práticas. Além dessa reformulação pedagógica, podem se ver novos jeitos de dançar, de jogar, de se vestir, 

que dão maior vazão às vontades individuais, em detrimentos das coletivas. 



57 

 

aumenta, porque, com a quase total exclusividade dos pais na educação deles o peso que o 

grupo exerce sobre o individuo era muito desproporcional ao que o indivíduo exerce sobre 

ele mesmo e, com a obrigação e valorização da decisão e participação individual, mais 

ações individuais poderiam ser tomadas.
118

 

Uma das modificações mais relevantes dessa injeção de individualismo proposta 

pela modernidade em vários âmbitos, inclusive no escolar, é a nova atenção dada a 

mulheres e meninas. Uma vez que os critérios empíricos e neutros de observação da vida 

passaram a dar condições de teste às mulheres, que naturalmente se mostraram tão 

competentes quanto os homens, elas foram assumindo, gradativamente, mais e mais 

funções públicas. Nos esportes e na literatura, a presença feminina foi fundamental tanto 

para o desenvolvimento desses campos quanto para o incentivo da participação feminina na 

outras atividades da vida social, principalmente por impor ao público em geral o costume 

de ver as mulheres no meio público e, frequentemente, como centro de atenção. No teatro 

para as crianças, em Natal, por exemplo, a maioria das peças era escrita por mulheres
119

, e a 

mais luxuosa instituição de ensino – a Escola Doméstica – era voltada para a instrução 

delas, o que configura uma renovada atenção pública para o feminino. 

Mas a modernidade tratou de transformar apenas os padrões higiênicos (e com eles 

cidades inteiras, hábitos inteiros) e a educação formal. De um modo geral, a educação, em 

um sentido que inclua hábitos, comportamentos, valores e julgamentos éticos e morais, foi 

metamorfoseada. Assim, possuir capacidade analítica, isto é, ter conhecimento analítico 

sobre a arte (saber comentar obras de arte) e ter conhecimento científico (saber explicar as 

coisas de acordo com resultados laboratoriais e teóricos normalmente vindos de instituições 

ou de estudiosos das ciências) passou a fornecer ao indivíduo devidamente capacitado certa 

distinção perante os outros. A cultura, no sentido de cultivo do espírito, isto é, 

aprimoramento das capacidades cognitivas e dos conteúdos eruditos (informações sobre as 

coisas), passa, portanto, a ser um critério de distinção de valor entre os indivíduos. 

Gradativamente, o indivíduo que maneja o saber literário, artístico e acadêmico passa a ter, 

estímulo para se apresentar socialmente superior, melhor do que os outros indivíduos que o 

fazem.  
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Uma das facetas desse novo valor aparece a nós sob o conceito de elegância. A 

diferenciação permitida pelo domínio erudito permite a instituição da elegância como um 

plausível critério de diferenciação de indivíduos. Por ser uma convicção social de teor 

positivo, ela não veio para reprimir, mas para estimular. Assim sendo, várias ações, prédios, 

eventos são feitos para o indivíduo sentir-se elegante, para mostrar elegância, isto é, 

conhecimento das artes, das plásticas às modas recentes, da literatura, normalmente a 

clássica e da ciência. Portanto ir a um espetáculo artístico num teatro e saber portar-se nesse 

ambiente é algo elegante (a vestimenta acompanha) e distingue qualitativamente os que 

sabem dos que não sabem portar-se, os que conseguem dos que não conseguem 

compreender.  

Em razão disso, para que a prole mantivesse os padrões familiares, para que as 

crianças do futuro carregassem os valores modernos, o teatro e as artes foram introduzidos 

nas escolas formais, junto aos conceitos científicos e higiênicos, dos quais já falamos. Ao 

que nos consta, para algumas pessoas, ter o hábito de ir ao teatro educaria as crianças 

sofisticadamente.
120

 Isso porque esse tipo de atividade (ir ao teatro), por exemplo, passou 

ao rol das atividades cultas. 

 Mas não era apenas a elegância que cobria a eficácia e a precisão acadêmicas, nem 

o domínio preciso da leitura literária e da apreciação artística os únicos critérios de 

sofisticação. Às vezes, os critérios de sofisticação apontaram para outros sentidos. Fato é 

que havia convicções repressoras também. Na verdade, se a elegância estimulava os 

indivíduos a desenvolver determinadas atividades, outras atividades eram desqualificadas 

caso fossem consideradas pouco instrutivas. Normalmente, esse sutil processo se pautava 

pela convicção de que a educação do corpo não deveria consistir mais puramente em 

brincadeiras e atividades lúdicas. Ao contrário, a eficiência do treino deveria educar o 

corpo. Então, as brincadeiras e as diversões deveriam ganhar um teor educativo, instrutivo, 

aproveitável, eficaz, preciso e, se possível, elegante. Assim, poder-se-ia pensar: “já que o 

corpo é educado mais precisamente pela ginástica (por exemplo), para que brincar 

aleatoriamente, sem critérios?”.  
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Nesse sentido, as brincadeiras deveriam ensinar algo mais ligado ao cultivo da 

mente (e não só do corpo) sempre que possível. Então, o cinema, por exemplo, passou a ser 

considerado mais louvável do que a brincadeira com cavalo de pau, pois não interessava se 

ambos eram ou não divertidos, só um, assim se supunha, ensinava, instruía. A mesma coisa 

se deu em relação ao futebol, ao tênis e ao remo, que foram mais valorizados do que as 

antigas brincadeiras. Assim, com exceção de alguns valores familiares e rurais, como 

quadrilhas juninas e a função carinhosa da mulher para com os filhos, que até hoje (século 

XXI) continuam a importar fundamentalmente na sociedade natalense, os saberes 

tradicionais passaram por um processo de desvalorização e de afastamento.
121

 

Nesse sentido, considerada mais culta do que a oralidade, a escrita irá, 

gradativamente (lembrando que, até hoje, os níveis de alfabetismo, principalmente o 

funcional, são altíssimos em todo o Rio Grande do Norte), ocupar a importância da tradição 

oral para a circulação da informação. Assim, os processos de transição da informação sobre 

os acontecimentos não deveriam mais manter-se na cultura oral apenas. Há, portanto, uma 

intensificação, inclusive legal, da produção literária. Além disso, surgiram materiais que 

possibilitavam à imprensa ser mais presente ao redor da cidade com mais ânimo e, 

consequentemente, mais periódicos passaram a circular. Com isso, se antes, no século XIX, 

os assuntos eram mais políticos e descritivos, agora os temas mudam muito. Na produção 

midiática são presentes alusões ao cotidiano, propagandas, esportes, moda, literatura, dentre 

outros temas. Tudo isso sobre a crescente valorização da linguagem escrita, associada a 

uma “supercrença” na instrução.
122

  

Artigos literários, notas específicas sobre temas mais profundamente analisados, 

inclusive com textos de teor filosófico, se ligam à instrução dos leitores. Isso tudo caminha 

ao lado das reformas educacionais. Havia, de um lado, o incentivo à leitura e, de outro, a 

inserção da escola na vida familiar com mais ênfase; o resultado foi uma modificação da 

literatura que circulava na cidade.  

Naquele tempo, o hábito e o ideal de comentar e de criticar assuntos diversos 

figuravam num padrão claro de elegância e de distinção que não era para todos. Esse 

                                                 
121

 Ibid., p.64-67. 
122

 N’A Cigarra, por exemplo, ao lado de fotos de mulheres de destaque no meio social, pela beleza, pela 

função empregatícia ou artística, ou pelo marido que tinham, encontram-se citações espalhadas de Oscar 

Wilde e Goethe. 



60 

 

padrão se manifestava no conteúdo dos jornais e no próprio costume de lê-los, já quem nem 

todos podiam sequer ler qualquer coisa. Já que quem consome, tanto quanto quem produz, 

são partes de um único processo de circulação de mídias em geral, já que um não existe 

sem o outro, percebemos, então, que eram cumpridos os objetivos de quem escrevia e os de 

quem lia os jornais. Pois, na leitura constante, os leitores eram instruídos, ao mesmo tempo 

em que poderiam sentir-se distintos da maioria dos outros indivíduos, numerosamente 

analfabetos. 
123

 

Por mais numerosas que sejam as metamorfoses que acompanham a modernidade, 

em Natal ela não configurou uma abrupta, ininterrupta, total e avassaladora transformação 

da cidade. Ao contrário, por se apresentar como objeto de desejo de pessoas extremamente 

ligadas ao campo, por meio da riqueza que possuíam, com plantações de açúcar e de 

algodão, e por ocorrer numa cidade extremamente rural, no mínimo na periferia que a 

circundava, a modernidade natalense trouxe paradoxos.  

Um deles é o fato de que, ao mesmo tempo em que se queria instruir de acordo com 

novos valores principalmente o do cuidar de si individualizado, no sentido de procurar 

educar-se, conhecer-se e pôr o corpo em movimento ordenado e preciso de acordo com 

técnicas estudadas e racionalizadas (principalmente na prática dos esportes), ou seja, 

queria-se o incentivo ao cultivo do indivíduo pelo indivíduo como indivíduo, esse mesmo 

individualismo era latentemente temido, já que afrouxava alguns valores morais.  

O medo não expresso verbalmente era perceptível principalmente no tipo de 

educação infantil. Um dos elementos apontados como novidade nessa educação é a 

inserção das peças teatrais. Essas mesmas peças infantis, escritas pelas mulheres, em sua 

maioria, carregavam, ao mesmo tempo, o louvor do trabalho, o qual era apontado como 

caminho para a melhoria de vida, e o louvor à família, cujos laços buscavam-se manter. 

Assim, normalmente, as peças tinham uma ligação muito forte com a figura materna, que 

sofria  para manter os filhos. 

Esse tipo de apresentação teatral nos parece em alto-relevo, porque emerge em um 

contexto claro de um processo de individualização crescente da sociedade e um 

deslocamento do eixo de orientação dos indivíduos, da família (do clã) para os 
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indivíduos.
124

 Com essa balança do "nós" para o "eu", pendendo para este e não para 

aquele, os indivíduos se encontram encarados separadamente e, em teoria, prontos para 

trilhar seus caminhos com trabalho e com estudo. As peças frutos do individualismo, uma 

vez que foi esse o eixo de valorização da mulher como indivíduo como artista destacado 

dos demais, exaltam as liberdades individuais, ao mesmo tempo que são frutos de uma 

tentativa de impor responsabilidades que prendem os indivíduos a seus descendentes.
125

 

O latente medo da individualidade, ou da liberdade individual, também seria 

perceptível em outros campos dentro do contexto educacional. Nesse sentido, para alguns 

do Grupo Escolar Augusto Severo, o aumento da liberdade individual parecia que daria 

uma liberdade precoce que degeneraria a juventude. Por exemplo: no grupo, os meninos 

não tinham a liberdade de se misturarem-se às meninas, se quisessem, e vice-versa, pois 

estavam ali para aprender conteúdos educacionais e profissões segundo métodos que 

procuravam o germe do talento dentro de cada um deles. Em outras palavras, eram 

estimulados a se cultivarem individualmente, mas não poderiam escolher livremente suas 

companhias na escola; eram educados segundo critérios individuais de capacidade, mas 

ainda eram submetidos à divisão por gêneros, ou seja, não por suas capacidades, para se 

agruparem. Isso se dava por uma nítida interferência do saber tradicional, o qual não 

autorizava o conhecimento entre os gêneros sem a fiscalização de um superior. Assim, 

mesmo em revolucionários métodos educacionais, como era antes feito pela família, a 

vigilância de gênero não cessava. Ao contrário, mais do que mudança radical, nesse sentido 

houve uma transferência ou um compartilhamento dessa autoridade; ao invés de apenas 

exercida pelos progenitores e criadores, a autoridade parece ter sido transferida ou 

prolongada para a escola e os mestres. De todo modo, o “tabu” continuava. 
126

 

                                                 
124

 Diante das opções de se tomar decisões, percebe-se que os indivíduos estão agindo mais em função de 

atividades que respondam a “eu” do que a “nós”, com mais tendendo ao eu, mais individualizada está a 

sociedade. O que é próprio de um afrouxamento das obrigações para com os grandes grupos, à época, a 

individualidade estava em grande linha crescente se opondo às obrigações familiares, mesmo que em Natal, 

esse processo tenha sido mais lentamente desenvolvido do que em outras partes do mundo. Como se verá, os 

laços familiares eram muito importantes para a sociedade natalense do começo do século XX, mas menos do 

que eram no meio e fim do XIX, diante da fiscalização educativa dos pais. Cf. ELIAS, Norbert. A sociedade 

dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p.177 – 190. 
125

 FERREIRA, Yuma. A criança e a cidade: as transformações da infância numa Natal moderna (1890-

1929), p. 72-73. 
126

 Ibid., p. 106. 



62 

 

Um dos mais famosos e representativos educadores da cidade, Henrique 

Castriciano, por exemplo, defende a instauração de métodos revolucionários para a época 

(como o intuitivo), mas não leva os indivíduos a um pé de igualdade para serem julgados, 

como diria um método de critérios precisos e meritocratas. Na verdade, não se tratava da 

aplicação do conceito de indivíduo capaz, que teria o gérmen do talento, como mandava o 

método, e era ensinado. Não se ensinava tudo a todos, como indivíduos igualmente 

capazes. 

Na prática, ele findou por fundar a moderna e avançada Escola Doméstica.  Essa 

instituição, por mais inovadora que fosse considerada, era, ironicamente, exclusiva para 

mulheres. Além disso, por mais que acumulasse a missão de ensinar segundo métodos 

revolucionários, com padrões precisos, eficazes, valores higiênicos, científicos e artísticos, 

manteve-se ensinando funções sociais próprias às mulheres da época, não se distanciando 

tanto do anteriormente convencionado. Na verdade, Henrique Castriciano e sua equipe 

pareciam estar ainda convictos da necessidade da função administrativa do lar, mesmo que 

defendessem a precisão cientifica. Para ele, se o encararmos como mentor da Escola 

Doméstica, caberia à mulher a prática dos cuidados do lar e da prole em uma versão 

cientificamente estudada, e aos homens, os estudos científicos propriamente ditos. 
127

 

Por isso, por mais moderno que tenha sido o ensino da Escola Doméstica durante a 

década de 1910-20, ele se configura reformista, Na Escola Doméstica, o objetivo era 

capacitar uma mãe ideal. Embora a maternidade seja um valor da tradição e essa escola se 

apresentasse como gérmen do moderno, a referida instituição optou por manter como eixo 

de ensino o cuidado com a casa pela mulher, bem como com os filhos e com o do marido 

(muitas vezes). Paradoxalmente a manutenção do lugar da mulher na sociedade e no domus 

ocorre ao mesmo tempo que se desacreditam hábitos comuns às mães de modo geral, como 

a educação punitiva, a instrução mais direcionada ao trabalho rural do que ao urbano e a 

educação mais moral do que científica. Assim, sucedeu uma busca por uma nova educação 

feminina, mas para manter a mulher como a tradição normalmente pregava. De fato, queria-

se mais ensinar de um jeito novo e revolucionário como as mulheres deveriam realizar as 

mesmas funções e tarefas de sempre. 
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Curiosamente, foi justamente nessa brecha cultural, de moldar sem mudar, que a 

força da educação se fez e se inseriu no meio social do começo do século XX em Natal. 

Com ela, a despeito da organização do trabalho em ritmo lento de transformação, uma nova 

importância social foi atribuída aos estudos, mesmo para as científicas donas de casa 

instruídas pela Escola Doméstica. Para ter-se um novo tipo de mulher com a mesma função, 

passaram a ensinar-lhe vários saberes científicos voltados à higiene, à esterilização em 

geral, à física, à anatomia, assim por diante. Portanto, as inovadoras aulas de primeiros-

socorros, de noções de equipamentos médicos, de diversos tipos de limpeza, de anatomia e 

de higiene foram empreendidas na Escola Doméstica com o intuito de ensinar as meninas a 

fazerem outra coisa, mas sem alterar muito a função social delas. 
128

 

Entretanto, a mulher moderna não significou apenas conservação; houve fatores de 

ressignificação da função das mulheres em geral. Um dos elementos que melhor abriram 

caminho para uma maior presença feminina no espaço público foram os esportes modernos. 

Neles, as mulheres - bem como atletas de destaque em geral - puderam ser o centro das 

atenções em atividades extremamente ligadas ao teor físico e, de acordo com seus níveis 

técnicos, obtiveram respeito e orgulho pelo desempenho apresentado. Assim, forjava-se 

uma opção a mais no meio social para as mulheres darem sentido as suas vidas. 
129

 

 

1.2 - Consolidando a ordem 

 

Além do alcance das novas convicções e daquilo que a vida social pode gerar de 

opção para as mulheres extremamente ligado aos novos conceitos educacionais, a 

interpretação da pureza, orientada pelo higienismo, não se misturou apenas à elegância, à 

precisão, à eficácia e ao individualismo. Definitivamente, essa nova interpretação da 

impureza engendrou novas práticas e novas concepções de organizar a cidade. Durante o 

tempo que passou atuando na cultura, a teoria dos miasmas se associou ao elemento 

movimentação da cultura moderna. Então, não se pensava apenas nas bactérias: a falta de 
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movimentação dos ares e das águas (das pessoas também) gerariam doenças. Assim sendo, 

era preciso combater (como se fossem miasmas) a água parada, os ventos sem circulação e 

impulsionar o trabalho, ou seja, movimentar a cidade. 

Além disso, um novo conceito de beleza passou a vigorar em um novo padrão 

estético. Esse conceito de beleza pautava exatamente a movimentação associada à limpeza. 

Um exemplo da força desse padrão pode ser encontrada na elaboração dos traçados urbanos 

feitos durante os vinte primeiros anos do século XX em Natal. As vias de circulação da 

cidade foram ora feitas, ora refeitas visando maior movimentação de pessoas e de veículos 

e maior possibilidade de manter a limpeza. Isso se dava porque quanto menos circulação, 

menor as condições de salubridade; quanto menos salubridade, mais doenças. Assim, 

gradativamente as ruas e avenidas foram se ampliando, as casas foram reelaboradas de 

acordo com esse novo conceito de beleza. Logo as antigas construções com pouca ou 

nenhuma ventilação, com cômodos e corredores estreitos – associados ao padrão de 

construção colonial – e as ruas de baixa estrutura para grandes fluxos de veículos e de 

pessoas passaram a um patamar inferior de acordo com esse novo padrão estético que 

previa movimentação e limpeza.  

Um exemplo local disso é a demolição de algumas casas cuja arquitetura não 

combinava com o traçado estético esperado. Segundo, o leitor d’A República, Manoel 

Joaquim, numa nota presente na parte aberta ao público, constava: 

 

na Cidade Nova, na Avenida Deodoro, projeta-se fazer um grupo de 

pequenas casinhas de tijolo, para alugar por preços baratos, em terreno 

que pertenceu ao falecido Raymundo Filgueira. (...) Apelamos (...) para o 

(...) presidente da Intendência Municipal, esperando que tome as 

necessárias providencias, não deixando que na Avenida Deodoro se 

levantem casebres que venham a enfear aquele movimentado trecho.
130

  

 

As referidas casinhas, construídas de acordo com técnicas tidas como reprováveis 

de construção, são relacionadas a um patamar inferior de beleza. Mais do que divulgação de 

uma opinião a respeito delas, a reprovação delas naquele específico lugar enaltece o novo 

estilo de construção que deve criar a identidade do espaço,
131

 o qual, diferente do que se 
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pensava a respeito das casinhas, era moderno, e não colonial: casa amplas e ventiladas, não 

pequenas e escurecidas. Na verdade, a depreciação das casinhas valorizava outras 

construídas de acordo com o padrão moderno de construção. 
132

 

Esse novo estilo era baseado na linearidade, em oposição ao que era torto, na 

amplitude em relação ao estreito. No Relatório trienal da Intendência publicado em 1905, o 

presidente da Intendência Municipal dirá que “não é fácil substituir por avenidas e praças as 

nossas vielas tortuosas e esburacadas”. Nessa oportunidade, ele desvaloriza os traçados 

coloniais, comentando seu descarte para que outro modelo de construção se empreenda. 

Relata que “no que [...] concerne a trabalhos municipais, grande já tem sido a soma de 

sacrifícios feitos para arrancar a massa informe de uma casaria, em que a linha reta e o 

paralelismo cedem passo ao mais desorientado capricho geométrico”. 
133

 

Além disso, 25 anos após esse relatório, A República faz um resumo das principais 

ações realizadas pelo então presidente da Intendência, Osmar O’Grady. Durante a avaliação 

positiva que a equipe situacionista do jornal faz da gestão de O’Grady, a influência dos 

conceitos de movimento e de retidão em um novo conceito de beleza transpareceram 

integralmente como padrões de julgamento estético. Para a equipe e, provavelmente, para 

muito mais gente, “uma das maneiras de se aformosear cidades é abrir avenidas. As 

avenidas são lindas sobre tudo quando aproveitam predisposições topográficas, sendo de 

natureza necessária”. 
134

 

De acordo com o movimento de desvalorização e valorização de construções pela 

cidade, em1905, numa nota no jornal A República, numa clara qualificação do novo padrão 

de construção, comentava-se que todas as construções anteriores àquele ano, no bairro 
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Cidade Nova já houveram sido destruídas, “uma vez que eram cabanas em desordem, e 

foram substituídas por uma série de largas avenidas e ruas, cujo aspecto já é bastante 

agradável”.
135

  

Nesse caso, vê-se que em termos de domicílios, o padrão higiênico era bastante 

forte e possuía uma leve e implícita alusão aos miasmas, pois valorizavam a circulação dos 

ventos para o bem-estar da saúde. Além disso, a proximidade aos equipamentos urbanos 

também era um critério fundamental para a valorização de um imóvel em relação a outro, o 

que é uma influência da valorização da velocidade; afinal, tanto para os moradores 

natalenses das primeiras décadas do século XX, quanto para nós, normalmente, quanto 

mais rápido melhor. Por esse motivo, estar a menos tempo dos novos equipamentos, como 

teatro e praças, é uma sensação de bem-estar que começa a se forjar aí e parece ter 

continuado até hoje.
136

 

Esse bem estar passou a compor o próprio padrão estético junto com a limpeza. 

Então, a amplitude do espaço domiciliar, a circulação de ar no ambiente, a limpeza e a 

proximidade a outras coisas geraram uma tendência arquitetônica que fornecia o conforto e 

transformava o padrão estético em moda.  

Além disso, esse estilo arquitetônico, o ecletismo, tinha a ver com um processo de 

individualização da sociedade que permitia mais opções e misturas. Assim, os indivíduos, 

principalmente os mais abastados, passaram a apreciar, em maior ou em menor grau, os 

estilos. Deixavam-se seduzir mais ou menos fortemente e concordavam mais ou menos uns 

com os outros. 
137

 Por esse motivo, quando eram construídas as casas em Natal, mesmo 

distintas umas das outras, elas figuravam com algum padrão, em função do preceito 

higiênico vigente. Em resumo, todo esse estilo revela uma aceitação do “mito do progresso, 

ao tempo em que se situa no campo das modas estilísticas”.
138

 

Ainda de acordo com a tendência de reprovar aquilo que não era moderno, o 

requinte buscado pelos mais ricos
139

 moradores da cidade perpassou constantemente à luta 
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contra aquilo que incomodava. O que era retilíneo e urbano foi posto em oposição ao rural 

e colonial. Por isso, mesmo que na cidade fosse perceptível uma cultura, uma sociabilidade 

das pessoas e um padrão arquitetônico muitas vezes moderno, a grande quantidade de 

analfabetos e a necessidade da subsistência tornou a ruralidade longe de ser extinta. De toda 

forma, não faltaram esforços para condená-la. 
140

 

Desde 1904, quando a Intendência Municipal publicou uma resolução n’A 

República na qual eram apontadas as práticas e as organizações domiciliares que dividiriam 

a cidade em duas, procurava - se controlar as práticas não-higiênicas, as quais, 

normalmente, tinham algo de rural, principalmente pela presença constante de animais 

junto aos seres humanos. A Intendência, nesse documento, determina a existência de uma 

área urbana e outra suburbana e expõe regras de conduta para a população. Tratava-se de 

“Normas de higiene e saúde; regras que definiam os comportamentos adequados e os 

proibidos em locais públicos da cidade, como o mercado” que vigoraram até pelo menos 

1930. 
141

 

Antes disso, em 1893, A República já havia pulicado uma lei municipal da 

Intendência que proibia a soltura de animais nas ruas e praças da cidade. 
142

 Mas essa lei 

não tinha ainda a fidelidade de seu público. 
143

 

 Podemos dizer que a missão que os administradores do poder público atribuíram a 

si mesmos não era das mais simples. Manuel Dantas, o redator-chefe d’A República por 

muitos anos e posterior intendente municipal, em abril de 1904 já começara a receber 

reclamações dos leitores moradores da cidade a respeito de hábitos e de práticas que não 

eram apreciados. 
144

 Nessa oportunidade, dizia o leitor que “as ruas desta capital devem ser 

destinadas exclusivamente ao trânsito e comodidade do público [e] (...) os gados (...) as 

estavam convertendo num campo de criação”. 
145

 Nesse comentário, fica latente que o leitor 
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compreende a necessidade de pôr as vias de circulação à disposição dos transeuntes com a 

retirada daquilo que interferia, ou melhor, atrapalhava a movimentação. Não só a 

movimentação era um problema, percebe-se pelo termo "exclusivamente", um sutil 

desprezo à vida camponesa, quando ela se mostra num ambiente urbano.  

Dessa maneira, a rua deveria, para alguns, ser exclusiva dos automóveis e dos 

pedestres. Os animais, que tanto tempo apareceriam como o meio de transporte mais rápido 

até o bonde chegar à cidade, não deveriam – aliás, não poderiam – fazer parte da paisagem 

nem da vida urbana. O leitor enfatiza essa face da modernidade natalense quando se 

questiona a respeito do estatuto de cidade com onze anos após a publicação da referida lei 

que dividiu a cidade em duas zonas e proibiu uma série de ações. Escreve ele: 

 

Precisamos ver em que ficamos: ou cidade ou campo de criação. (...) 

Porque, pelo menos em algumas ruas da Ribeira e da Cidade Nova, as 

vacas, cavalos, burros, cabras e ovelhas pastam livremente, danificando as 

propriedades e estragando as plantações que a pobreza começou a fazer 

nos quintais das suas habitações. 
146

 

 

Talvez a dificuldade de se evitar a permanência da criação de animais tenha se dado 

não só por força das tradições e das necessidades materiais que obrigavam as pessoas a se 

manterem com o que pudessem mas também da ineficiência do poder público. Em 1914, 

próximo à casa do então governador Ferreira Chaves, se observa uma vaca pastando 

livremente “sem o menor receio de intervenções” 
147

 no meio de uma das mais importantes 

praças da cidade.  

Para aqueles que desejavam limpar 
148

 dali todos os hábitos associados à 

animalidade rural, o pasto não era tudo. Havia a criação de galinhas em vários quintais, 
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eram sujos em si. Muitas vezes não há reclamação de insalubridade diretamente, mas existia um conceito de 

cidade a se defender. Uma cidade moderna que fosse repleta de velocidade e antagonizada ao campo. 

Portanto, esses tipos de hábitos destoava daquilo que se queria, atrapalhava a ordem em construção, 

representavam o caos. Por isso, diversas leis foram criadas para tentar inibir a prática de possuir animais e a 

de deixa-los soltos na rua. Naquele momento, os animais deveriam ser recolhidos e os donos seriam multados 

diante uma legislação crescentemente forte e severa que se convulsionava para tentar evitar essas práticas 
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cachorros soltos no meio da rua, inclusive atacando crianças e mulheres. Além disso, 

tamanha era a população animal da cidade que Manuel Dantas, em 1906, publica uma nota 

chamando atenção “para a grande quantidade de burros soltos que praticam ali [no bairro 

Cidade Nova], diariamente, as cenas mais horripilantes”.
149

 

Havia, por parte do poder público, em várias épocas e de várias formas, um esforço 

para controlar tanto a criação de animais quanto os ditos maus hábitos e, até mesmo, o tipo 

de habitação da população em geral. Os esforços vieram na forma de resolução,
150

 de 

fiscalização e de multas
151

 para quem tivesse as criações, bem como da demolição eventual 

de casebres.
152

 Porém, mesmo com todo esse esforço, a força da tradição rural ainda não 

poderia ser descartada nem pelos mais abastados. 

Em 1903, foi noticiado, n’A República, um acidente envolvendo dois jovens que 

competiam a cavalos com revólveres nas mãos, competição durante a qual um acidente 

poderia ter ocorrido, como diz o jornal.
153

 Além disso, as corridas a cavalo aconteciam com 

certa frequência, e as armas não saíram de circulação rapidamente. Ambas eram de difícil 

acesso, eram caros. Portanto, mesmo dentre os mais abastados a ordem moderna tem seus 

limites e suas linhas, daí nossa impossibilidade de precisar até que ponto a secularização, as 

brigas judiciais, a legalidade legislativa e jurídica, os fóruns e os tribunais eram ou não 

modelos para a resolução de conflitos.  

Não eram só os cavalos e as espingardas que associavam os ricos da cidade ao 

campo. Além disso, a fartura e a receptividade, características peculiares da sociedade 

natalense desde o século XIX, não se esvaíram com o raiar dA República. Desde o século 

XIX, eram perceptíveis o hábito de dedicar tempo diário às conversas com os outros 

indivíduos, apenas conversar por conversar (como sociabilidade e diversão), e o de abrigar 

e acolher o visitante por muito tempo e com todo o conforto possível. Essa hospitalidade, a 

qual implica dedicação ao outro, recursos materiais para fins praticamente lúdicos e a 

divisão do tempo pessoal, teve que coexistir com o individualismo, o pragmatismo, a 

                                                                                                                                                     
próprias do meio rural, embora elas continuassem nos jornais. Cf. SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade 

nova; COSTA, José R. V.. Habitação e modernização. 
149

 Grifos nossos. A REPÚBLICA, Natal, 04 dez. 1906 apud SANTOS, Renato M. Natal, outra cidade!, 

p.152. 
150

 A primeira mais significativa, feita pela intendência municipal, data de 1903. Houveram outras, nº92 

de1904, nº127 de 1909 outra sem número de 1911. Cf. Ibid., cap.2. 
151

 SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade nova. 
152

 Sobre as demolições consultar. SANTOS, Renato M. Op. cit.; SIQUEIRA, Gabriela. Op. cit. 
153

 SIQUEIRA, Gabriela.  Op. cit. 



70 

 

eficácia e a higiene. Ao invés de destruir esse padrão de comportamento antigo, a higiene, a 

velocidade, o individualismo deram-lhe novo sentido e incorporaram-no aos padrões 

modernistas.
154

  

Nesse sentido, um dos critérios de diferenciação entre um indivíduo e outro era 

justamente, a capacidade de alimentar visitantes. Então, quando a prática de realizar 

piqueniques (piqueniques) foi introduzida na cidade, estimulando o movimento e a 

presença no exterior dos domicílios, além de, muitas vezes, estar associada a uma sensação 

de liberdade, ela teve ares muito. Os piqueniques (pelo menos os mais noticiados) eram 

realizados pelos Albuquerque Maranhão e pelos que com eles tinham afinidades.  

A despeito da sensação de liberdade, os piquenique dos Albuquerque Maranhão 

eram notórios mais pela fartura de comida do que pela novidade que representavam. A 

fartura, noticiada em jornal publicamente diante de tantos famintos migrantes da seca, em 

nossa opinião, fomenta e retifica a importância atribuída ao estar bem alimentado. Aliás, 

comer bastante virou elemento de distinção, principalmente em relação aos milhares de 

migrantes chegados da seca. Esse sádico fenômeno só pode consolidar-se numa sociedade 

com tantos indivíduos famintos, pois, apenas porque os simples atos de comer e estar bem 

não eram comuns a todos estar alimentado pôde virar símbolo de uma luxúria 

institucionalizada, a qual expõe, na face de um e de outro, a fartura diante da falta,  

promovendo o alimentado e rebaixando o faminto. 
155

 

Assim, mesmo depois de 1911, já com muitos equipamentos urbanos e lugares de 

sociabilidade disponíveis na cidade, realizavam-se os piqueniques, curiosamente nos 

quintais e ironicamente chamados de almoços campestres. Com eles, é possível perceber 

como a hospitalidade não foi abandonada por causa desses novos equipamentos urbanos. 

Afinal, mesmo buscando sentir-se estrangeiro do primeiro mundo, em Natal, não as pessoas 

não deixaram de se reunir em casa para se reunirem diretamente nos bares e cafés. 

Os antigos fazendeiros, ou herdeiro deles, de um modo geral, não abandonaram seu 

apego ao solo nem hábito de oferecer apoio ao visitante e de estar na porta de casa a 
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conversar. Assim sendo, os hábitos rurais não foram próprios da existência dos pobres. 
156

 

Mais profundamente arraigados do que se poderiam suspeitar à primeira vista, esses hábitos 

compunham modos de compreensão dos indivíduos em sociedade de um modo geral e 

forneciam-lhes sentidos a respeito do que fazer nela. No caso, o hábito de alimentar 

hóspedes em grandes festividades em casa, no quintal de casa, junto às plantas e os 

cachorros (bem alimentados também), era paradoxalmente aproveitado para, na tradição, 

falar do moderno.  

Nessas oportunidades, junto à família mais destacada da cidade, comungavam-se 

dos demais valores urbanos dentro de uma atmosfera ruralizada. Portanto, por mais que se 

tentasse, principalmente a partir de resoluções, normas e leis, não é de admirar a incrível 

dificuldade de combater os hábitos rurais. 
157

 Por isso, se um escrito n’A República dizia 

que era preciso decidir entre ser cidade ou campo de criação, a casa dos Albuquerque joga a 

dúvida sobre se era uma mansão ou uma chácara, se era urbana ou rural, se estava no 

campo ou na cidade. 
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Figura 1 - RAMOS, Herculano. Sítio Solidão. Pintura. Acervo pessoal de Anderson T. de Lyra. In: 

SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade nova: apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal 

(1901-1929). 2014. Dissertação (Mestrado em História) – UFRN, Rio Grande do Norte, 2014. p.182. 

 

Na verdade, ao ver-se a imagem que reapresenta o sítio, a dúvida, se posta, é apenas 

retórica. Pois, como eram chamadas, no Rio Grande do Norte, em gral, as terras com 

cultivo, a mansão era, na verdade, um sítio. E a junção, na parte mais rica da cidade, do que 

era moderno com o que era tradicional, pode ser vista claramente nessa propriedade. Ela foi 

feita com materiais moderníssimos, importados da Europa, tinha água encanada, fora 

projetada por engenheiros, tinha vários cômodos, aparelho telefônico e ficava próxima à 

linha do bonde, em rua com calçamento; porém, sem nenhuma contradição declarada, tinha 

casa para vaqueiro, criação de animais, como vacas para o leite, cavalos para o 

deslocamento pela cidade e também galinhas e porcos. Sem dúvida, já que estas eram 

características comuns às outras casas dos ricos do bairro Cidade Nova, o bairro mais 

moderno da cidade findava por ter, mesmo em 1920, uma face extremamente rural. 
158

 

Por mais que espalhada cidade afora e adentro, a ruralidade foi renegada a um lugar 

secundário na imaginação social da época. Ironicamente as convicções sociais em torno da 

falta de higiene e dos hábitos camponeses foram associadas gradativamente a pobreza local. 
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E, diante desta associação, as pessoas mais pobres em si mesmas, seus hábitos e seus lugres 

e moradias foram sendo associados aos conceitos de insalubridade e ruralidade e, portanto, 

eram considerados genericamente insalubres; a despeito do alcance generalizado tanto da 

ruralidade quanto da insalubridade dentro da cidade. Assim, tanto alguns hábitos e lugares  

foram sendo interpretados como impuros quanto os moradores desses lugares foram 

obtendo repetidas avaliações negativas e diversas críticas. Em um esboço de uma geografia 

da moral, pode-se dizer que os bairros mais pobres foram recebendo uma carga de 

negatividade que de tão grande, era praticamente irreversível. Por isso os bairros por serem 

pobres eram, dentro da cultura, inferiores, feios, reprováveis. 

Talvez o principal fator de associação da feiura e da sujeira à pobreza tenha sido a 

chegada dos retirantes da seca, que motivou um salto populacional muito grande. 
159

 A seca 

seria culpabilizada pela fome e pela pobreza, inclusive de famílias relativamente abastadas. 

Em 1910, Tavares de Lyra escreveria ao presidente dA República Rodrigues Alves que 

“pelas estradas, misturadas aos bandos de famintos, notam-se já famílias de antiga 

representação social, que dispunham de relativa fortuna, aniquiladas pela seca”. 
160

  

Devido ao cenário conturbado no interior do estado, várias pessoas foram atraídas 

pela suposta variedade de opções de vida que ela ofereceria. Contudo, a cidade era incapaz 

de absorver tanta gente de uma só vez, ou assim se dizia. Por isso, ao invés de aproveitar o 

empreendedorismo moderno e ocupar os milhares de postos de trabalho possivelmente 

criados, os migrantes passaram a vagar pelas ruas. Eram "milhares de indigentes sem abrigo 

nem pão, esmolando da caridade dos habitantes”. 
161

  

Diante da associação à sujeira, a presença dos mais pobres e dos migrantes, com o 

tempo, passou a ser estigmatizada. Devido ao medo das epidemias que já assustavam a 

população pernambucana, que foram divulgadas como ferozes. Os olhos voltados para 

verdadeiros aglomerados urbanos na realidade local rapidamente associaram esse medo à 

presença dos imigrantes em Natal. A eles foram atribuídos os possíveis focos insalubres. 
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Não é à toa que, quando Tavares de Lyra escreve ao presidente Rodrigues Alves, faz 

questão de notificar a situação como também um caso de insalubridade. Segundo ele, 

“começaram a aparecer casos de disenteria e varíola”. 
162

 

Porém não era a só a presença aglomerada deles que causava medo. Como dito 

anteriormente, as teorias sociais da higiene urbana não abandonaram o pensamento médico 

tão rápido. Julgados a partir de critérios sociais também, muitos hábitos que não carregam 

bactérias ou miasmas em si por sua feição social, passaram de apenas feios, para impuros e 

perigosos - insalubres
163

. Por isso, o médico Segundo Wanderley propôs a destruição da 

fonte do rio do Baldo, não só pelas “moléstias miasmáticas”, mas também pelo diário 

“teatro de escandalosas exibições, afetando não só a integridade sanitária, como atentando 

afrontosamente contra os bons costumes e moralidade pública”.
164

 

O medo de ser contagiado era algo relevante, pois já se percebia que era necessário 

cuidar da saúde de todos, não só da dos mais abastados. Estes, inclusive, faziam seus 

questionamentos diante do estado de coisas. Havia um interesse em levar as convicções 

higiênicas a todos os lugares e um medo de que “os mais saudáveis [carecessem] de higiene 

para conservar a sua saúde, (...) por incúria ou ignorância”.
165

 E cobravam que o serviço de 

higiene pública agisse em direção às melhorias, “pela ação de ensinar”.
166

  

Outro exemplo de influência da teoria social e da atribuição da insalubridade aos 

mais pobres pode ser observado numa matéria de 1918, d'A República. A matéria tratava de 

sugestões a respeito de melhoramentos a serem feitos pelo próprio povo. Denuncia o 

problema dos maus hábitos e foca o diagnóstico no consumo excessivo de álcool. Segundo 

o jornal, “o fanatismo religioso, (...) a politicagem vergonhosa [e] o álcool” escrevem 

“páginas dolorosas da nossa história”. 
167

 Os anseios purificadores, atiçados pela 

proclamação da República e pela importância da educação para as novas necessidades de 

um cidadão republicano, serviam de incentivo para se clamar a quem quisesse ouvir: “faça-
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se a propaganda higiênica nas escolas, nos livros, pelo cinematógrafo, pelos cursos, nas 

conferências”.
168

 Com isso, as barreiras sociais se enfraqueceram, para que os valores 

culturais fossem mais amplamente comungados.  

Nesse sentido, para os republicanos e para os mais engajados nos ideais modernos, o 

Estado deveria intensificar o combate aos focos de impureza, principalmente por meio do 

serviço de higiene.  Segundo eles, era necessário um esforço concentrado para limpar a 

cidade e, para isso, o serviço público de higiene "há de ser onipresente para levar o asseio a 

todos os recantos e o conselho a todos os domicílios”.
169

 

Antes disso, ainda em 1903, já havia exclamações a respeito das ações que deveriam 

ser empreendidas para que a cidade fosse limpa. Desde o começo do século que a feição 

estética da pobreza passara a ser reprovada, mesmo sem nenhuma grande evidência de 

bactérias ou miasmas. Ao deparar com três casinhas de taipa em uma praça na Cidade 

Nova, um leitor d’A República escreve ao presidente da Intendência Municipal, 

inconformado com a existência de “umas casinhas de taipa que ainda existem no meio da 

Praça Pedro Velho, na cidade Nova, porque as ditas casinhas não servem mais 

decentemente para a comodidade dos seus donos e são um perigo para a higiene e os bons 

costumes”.
170

 

No mesmo ano, já se pode perceber uma constante que não iria se dissipar 

facilmente, que é a rejeição da pobreza – de acordo como o valor estético e o higiênico –, e 

o que se fazia nos domicílios. Ou seja, tanto os hábitos comuns às pessoas, mesmo que não 

se configurem repletos de miasmas e bactérias, irão ser malfalados com constância. Numa 

matéria, intitulada Vadios, A República atenta para a necessidade de cumprir a 

determinação da Intendência de retirar os casebres da região que seria uma praça em 

Cidade Nova. A justificativa, porém, não foi em relação ao tempo gasto, a quantidade de 

dinheiro ou, simplesmente, à necessidade da praça; foi o incômodo causado pelos 

habitantes. Segundo a nota, “uma sucia de vadios (...) levaram todo esse tempo num samba 

com berreiro infernal, incomodando a vizinhança”. Não era só o barulho, eles (os ditos 

vadios) seriam “uma ameaça à segurança e a higiene pública” e “aquele casebre é ponto 
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escolhido para a prática de atos imorais”. Portanto, para o jornal, convinha “respeitar o ato 

da Intendência Municipal, que criou uma praça e mandou retirar todos os casebres que lhe 

ficam no meio”.
171

 

Por muito tempo, essa associação da feiura à sujeira, e de ambos à pobreza,  foi feito 

pela imprensa constantemente em Natal, ajudando a construir e consolidar a negatividade e 

a impropriedade das construções mais simples, de acabamento bem menos robusto e menos 

sofisticado, para os padrões de limpeza e estética das duas primeiras décadas do século 

XX.
172

 

Um dos diretores do referido jornal, Manuel Dantas, constantemente trata com 

desdém, nojo e ironia os hábitos da população mais pobre da cidade. Quando escrevia n’A 

República, sob o codinome Braz Contente, criticava os costumes locais e elogiava as 

mudanças materiais pelas quais passava a cidade.
173

 

Um dos lugares mais depreciados publicamente pelo jornal era o Passo da Pátria, 

região à margem do rio Potengi, no bairro da Cidade Alta. O jornal festejou a prisão de 

algumas pessoas que subvertiam a ordem no local. Dizendo que, num lugar chamado O 

castelo, se reuniam, para uma jogatina, “pessoas desclassificadas”.
174

 

Não era só A República que discriminava o Passo da Pátria, principalmente pelas 

constantes brigas entre moradores e pelos maus costumes higiênicos; nas obras higienistas, 

o Passo também era repreendido.
175

 O médico e higienista Januário Cicco e alguns leitores 

d’A República denunciavam comportamentos ditos “inadequados ou desviantes”. E a 

população em geral não devia “nem pisar nessa área da cidade, considerada suja e 

promíscua”. Cicco considerava que, para aquele lugar, “não havia outra solução senão a 

demolição” para aquele lugar.
176

 

Mas a reprovação não era feita exclusivamente ao Passo. Numa nota no jornal A 

República, o senhor Félix Mimoso reclama do que ocorria na praça do mercado 

(provavelmente o de Petrópolis):tratava-se da urina deixada nos mictórios. Segundo ele, o 

governo e o inspetor de higiene deveriam “em nome da moral e da salubridade públicas 
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[tomar] serias providências (...) no sentido de não mais continuarem a funcionar na praça 

do mercado os nauseabundos, os bárbaros, pavorosos mictórios que se oferecem ali 

àserventia da pobre gentalha”.
177

 Com isso, o jornal pontua muito bem a distinção que 

existia, o interesse em diferenciar os tipos de moradores e uma associação da sujeira à 

pobreza, afinal, eram os pobres gentalha, bárbaros que causavam pavor. 

De fato, o pavor agora associado à pobreza era notável entre os mais abastados. O 

jornal oposicionista O Diário do Natal, nas crônicas do Zebrazão
178

, em várias 

oportunidades, relatava o uso de policiais para proteger as proximidades das residências de 

membros da família Alberto Maranhão que moravam no bairro Cidade Nova. Embora seja 

necessário refletir-se sobre a veracidade desses relatos, já que se tratava de um periódico 

com interesse político declarado de se opor ao governo, a própria publicação das crônicas já 

demonstra que a situação não era impensável e que, portanto, fazia parte do universo 

cultural da época.  

A matéria denuncia que alguns policiais eram desviados do trabalho normal pela 

cidade e chama a atenção para o possível motivo que levaria a tal ação. Segundo a equipe 

do jornal, a função atribuída aos policiais era impedir que os retirantes incomodassem ou 

apavorassem os familiares de Pedro Velho. O Diário, por diversas vezes acusou Pedro 

Velho e sua família de mandarem surrar de facão os retirantes pobres da seca que 

passassem próximos à residência deles se não fosse por motivo de trabalho. 
179

 

Além desse tipo de denúncia, houve outras que apontavam a maneira como a 

família Albuquerque Maranhão utilizada a posição política que tinha para conseguir 

organizar a construção do bairro Cidade Nova, de modo a obter mais facilidades 

administrativas e ampliar o território físico deles próprios, isto é, controlar e obter terrenos 

em situação de vantagem. Para isso, a população mais pobre teve que ser removida de lá, 

mesmo que parte dela ocupasse o bairro anteriormente. Afinal, o terreno que depois se 

consolidou como Cidade Nova era (e continuou a ser até pelo menos 1930) um bairro 

pouco populoso e afastado da vida urbana. Por isso, se comparado aos possíveis terrenos na 

Cidade Alta, no Alecrim e na Ribeira, até antes de 1900, em Cidade Nova era relativamente 

                                                 
177

 BILHETE postal. A República, Natal 06 maio 1904 apud SANTOS, Renato M. Op. cit., p. 134. Grifos 

nossos. 
178

 Não conseguimos verificar a verdadeira identidade desse pseudônimo. 
179

 SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade nova, p. 113. 



78 

 

mais fácil de obter um terreno. Assim, algumas construções mais simples já estavam lá 

antes das reformas modernizadoras e, por causa delas, tiveram que ser demolidos. 

Um exemplo desse tipo de atitude é a construção da rua Mossoró. A rua foi pensada 

pelo poder público em 1901, determinado por meio da resolução n.55. e em 1904, apenas é 

que começou construção, durante a qual, conforme registrada, foram derrubados de quatro 

casebres deixando-se os moradores desabrigados. 
180

 

Além das possíveis surras, da especulação imobiliária e da demolição de casebres, 

outra prática de difícil comprovação, mas de razoável motivo para suspeita, é o envio de 

retirantes pobres da seca para a região mais a oeste do Norte do país, principalmente para 

os estados como do Acre e do Pará. O jornal oposicionista, usando novamente crônicas, 

usando personagens com nomes fictícios para aludir a personagens reais, como “Panda” 

para se referir a Pedro Velho aponta algumas suspeitas nesse sentido. De separação 

familiares, em 1904, para o envio de flagelados para o oeste da região Norte, além de 

alusões a possíveis desvios de terra e verba pública para cidadãos que tinham relações com 

a família de Pedro Velho.
181

 

Assim sendo, o processo de construção da ordem que atacava os hábitos ditos 

insalubres, que demoliu casebres para construir praças e avenidas, impôs um novo conceito 

de limpeza e de beleza, que reconfigurou a maneira de se pensar a vida e o espaço. Porém 

essa ordem teve seus limites. A cidade moderna que se queria não aconteceu plenamente. 

Primeiro porque os ricos ainda tinham traços da ruralidade que combatiam, como  

sugerimos anteriormente. Depois, porque a necessidade de trabalho manual exigia a 

presença dos mais pobres e menos modernos, que os realizariam. Além disso, muitos dos 

recursos aplicados nas reformas modernas eram solicitados para socorro dos flagelados e 
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eram desviados de seu destino original. Por fim, a própria tentativa de retirar os migrantes 

ou reformá-los por completo não era tão fácil de ser bem-sucedida.  

Ainda no século XIX, a manipulação dos pobres para obter vantagens ou recursos 

era realidade. Não é à toa que a Gazeta do Natal, em 1889, comenta que “O dinheiro 

público não serve para matar a fome dos infelizes indigentes, mas sim para encher as 

algibeiras de meia dúzia de felizardos especuladores políticos”. 

Consequentemente, os empregos, as empresas, as indústrias, o empreendedorismo e 

o industrialismo jamais se consolidaram na cidade de modo pleno. As ocupações da cidade 

no capitalismo mundial não lhe deram oportunidade de gerar um mínimo de riqueza que 

estimulasse autonomamente a evolução material da cidade. O resultado é que o Estado foi o 

grande agente da modernidade. E não apenas um Estado qualquer, mas um Estado gerido 

segundo interesses nitidamente pessoais, forçando uma modernidade em um cenário 

catastrófico e despreparado por isso. 

 Por isso, amontoavam-se ensacados, com roupas de estopa, os flagelados, que 

muito queriam trabalhar e honrar o suor de seu rosto. Porém, naquele cenário de caos sujo e 

insalubre, se, por um lado, em seu horizonte de melhoria, de admiração, figuravam prédios 

modernos, artes e oportunidades, ao seu redor o que via era a miséria generalizada. 

Normalmente, vagando em busca de esmolas e de trabalho. Possivelmente, mal sabiam que 

era de suas costas que vinham os recursos para a modernidade; que era a sua comida que 

virava tijolo; porém, sabiam que de seu trabalho surgia a beleza que se criava na cidade, 

entendiam que melhoravam a cidade. Por isso, amontoavam-se em cima daquilo que 

poderia melhorar a cidade e suas próprias vidas com seus pagamentos. No entanto, a 

quantidade que somavam ilustrava a desproporção do processo de modernização da cidade.  

Uma imagem representa muito bem esse cenário. A figura 2 (a seguir) mostra um 

extenso grupo de migrantes da seca reunindo-se para o trabalho nas obras de modernização 

já anunciado. A imagem tem como fundo um cenário extremamente pouco populoso e bem 

florestado, completamente distinto da cinzenta paisagem industrial. Um pouco à frente dos 

morros, figura um símbolo local da modernidade: o Teatro Carlos Gomes. Longo, extenso, 

arejado, com pilares e frontões, acima da massa extensa de pessoas vestidas de estopa que 

eram atraídas para sua presença. Assim, parece ter-se consolidado a incipiente modernidade 

natalense, com poucos símbolos, mas símbolos fortes, diante de uma paisagem nitidamente 
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diferente dos próprios símbolos modernos. A riqueza, a nobreza, a modernidade e a 

elegância das artes e da arquitetura demorariam muito para se imporem como normalidade 

diante da pobreza, da falta de emprego, da ruralidade e da carência educacional da cidade.  

 

  

Porém, por mais, catastroficamente contraditória que se apresente a imagem, 

quando lemos, na revista O Malho, “na praça principal da capital do Rio Grande do Norte, 

os flagelados partindo para os trabalhos públicos”, não podemos saber se se tratava apenas 

de retirantes ou de pobres moradores urbanos também. Aliás, a própria pertinência da 

questão se dilui, pois a quantidade de gente que foi capaz de ser integrada no trabalho dos 

melhoramentos urbanos exemplificada na imagem confirma que, mesmo menosprezados, 

paradoxalmente, os retirantes e os pobres participaram ativamente da construção daquilo 

Figura 2 - BOUGARD, Bruno. Na praça principal da capital do Rio Grande do Norte, os flagelados partindo 

para os trabalhos públicos. Natal, 1904. 1 Fotografia. In: O MALHO, Rio de Janeiro, Ano III, n.106, 24 set. 

1904. p.15. Apud SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade nova: apropriação e uso do solo urbano no terceiro 

bairro de Natal (1901-1929). 2014. Dissertação (Mestrado em História) – UFRN, Rio Grande do Norte, 2014. p. 

105 
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que foi moderno na cidade, que eles próprios também fizeram, subalternamente, parte dessa 

confusa ordem moderna. 

A participação dos pobres em, e a utilização deles pela administração pública se 

deram de modo fundamental. Durante as secas, por exemplo, os retirantes eram utilizados 

como justificativa para pedido de verbas para cuidar dos flagelados. Em 1904 quando 

Tavares de Lyra assume, ele trata logo de pedir verbas ao presidente dA República, para 

socorrer o caos urbano gerado pela migração. A verba que chegava a três parcelas no valor 

de 175:000 (cento e setenta e cinco contos de réis) 
182

, não foi usada apenas para alimentar 

os migrantes ou ser distribuída entre eles. Na verdade, já que eles eram usados como mão 

de obra, essa verba de socorros foi razoavelmente usada como o giro inicial para se 

iniciarem algumas reformas ou construções novas. Normalmente, o dinheiro das reformas 

se misturava às verbas de infraestrutura, e muito da verba geral da cidade a ela chegou 

graças aos menos abastados que para lá migraram. Por isso, eles configuraram a 

justificativa moral para o envio de verbas e o meio de se apressar o ritmo das construções, 

que deveria andar, a priori, de um modo que fizesse a acomodação de todos. 

Além da participação dos pobres no plano da justificativa para verbas, quando eram 

usados como argumentos para obter recursos, eles também foram os que trabalharam para 

erguer as construções de estilo moderno. Por isso, foram responsáveis também pelo que se 

construiu em termos de habitação e equipamento urbano. De modo organizado, os retirantes 

e os mais pobres participaram de quatro eixos de construções: um grupo deles construiu a 

ferrovia Natal-Ceará-Mirim. Outro grupo trabalhou na Praça Augusto Severo, na Ribeira, 

em frente ao Teatro Alberto Maranhão; um terceiro se ocupou dos calçamentos pela cidade, 

principalmente Cidade Nova. Por fim, o último grupo participou do desmatamento e da 

abertura de avenidas
183

, principalmente na Cidade Alta. 

Por mais que os migrantes acomodados pelas verbas de socorro tenham sido 

trabalhadores da administração pública, e não de indivíduos privados, existem várias 

acusações do jornal oposicionista (O Diário do Natal) de que a família Alberto Maranhão 

estaria utilizando os recursos destinados a amenizar os efeitos da seca para a construção de 

palacetes individuais ou familiares, bem como se aproveitando deles para a modernização 
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da cidade, ao invés de socorrê-los. Embora seja de um jornal oposicionista, o próprio A 

República comenta quanto a cidade teve diversas modificações em pouco tempo, o que leva 

a crer mais nas das acusações. 
184

 

Diante de tudo isso, percebe-se que a população mais pobre foi um elemento crucial 

e indispensável para a modernização da cidade. Embora se buscasse menosprezar e 

houvesse ironias, críticas, sarcasmos e relatos de desapontamento, e até de nojo, a respeito 

dos hábitos que os pobres porventura tivessem, como vimos anteriormente, não teria sido 

possível modernizar a cidade sem o trabalho deles e sem a justificativa moral que eles 

forneciam para pedidos de empréstimo e auxílio. Assim, paradoxalmente, ao mesmo tempo 

eram, isto é, excluídos de uma parte da cidade, eles mesmos construíam a nova área limpa e 

purificada da cidade. Participaram ativamente do "processo de abertura de avenidas e de 

construção de grandes palacetes na região outrora habitada [por alguns deles mesmos]". 

Curiosamente, muitas vezes "os flagelados das secas eram expulsos da região em que 

tinham construído seus casebres e ainda obrigados a participar da construção do bairro que 

foi a razão da derrubada de suas residências”. 
185

 

Todo esse processo de limpeza do espaço deu ao Aeroclube, no fim desse estágio 

inicial, em 1928, o bairro ideal para sua fundação, Cidade Nova. No fim desse estágio de 

embelezamento e de separação social, o bairro era esteticamente o mais moderno da cidade 

tanto quanto o mais elegante. Lá, o elegante clube de aviação seria construído, aproveitando 

a limpeza e o status que o próprio bairro oferecia, apresentando-se como o oposto do rural e 

símbolo do moderno. Além do bairro, o prédio do Clube se situava em uma avenida, 

também construída a custo de tudo o que viemos contando. 

Por fim, o próprio prédio, concordando com as teorias higiênicas, e passou por uma 

reforma para se adequar a elas: abriram-se janelas antes inexistentes, retiraram-se tocos e 

árvores, planificou-se a fachada para receber os aviões; organizaram-se e ampliaram-se os 

salões, para se ter movimento e limpeza, ares puros e saúde. 

Entretanto, não seria apenas a limpeza associada à movimentação, manifestada nos 

traçados urbanos, nas reformas higienistas, que traria os ventos modernos; Outra face da 

modernidade, com maior poder de sedução e grande abrangência, iria associar-se aos 
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padrões de limpeza e, deles, tomar proveito, principalmente, porque a necessidade de 

circulação, para que o ambiente fornecesse bem-estar aos habitantes, era imbricada na 

necessidade dos próprios moradores de se movimentar. Com isso, o movimento 

manifestado nas novas tecnologias e nos novos hábitos seria talvez a característica mais 

marcante da modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 MOVIMENTANDO A CIDADE 

Não era apenas uma máscara para 

encobrir o desespero, mas uma crença 
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sincera no progresso. O mito que 

dominava a época, pelo menos entre 

aqueles que dela se beneficiavam, teria 

inevitavelmente que ser o da 

mobilidade.
186

 

  

2.1 Os novos veículos 

  

No Diário do Natal, durante a década de 1910, um jornalista faz questão de pontuar 

a mudança de hábitos das pessoas em Natal. Aqueles hábitos de ficar perto de casa, evitar a 

distância, manter-se na calçada, ou mesmo esperar visitas, já não eram tão valorizados, em 

1910-30, como antes. A partir das primeiras décadas do século XX, o uso do transporte 

público e o aumento do ritmo da vida moderna passaram a ser valorizados. A 

movimentação e a simples locomoção foram ganhando lugar no espírito, no corpo e no 

espaço. As mulheres, cada vez mais na rua, desfilavam diante dos os olhos espantados, 

ainda não acostumados com a presença feminina em grupo e em público. Finalmente, essa 

percepção da movimentação na rua, fazia crer que “o hábito ronceiro do elemento feminino 

vai modificando para melhor. Busca as ruas cheias de luz, talvez para fortalecer os 

músculos e a alma”.
187

  

Nesse sentido, percebe-se que a latente convicção de que aquilo que se move é 

normalmente melhor do que o que está imóvel age sobre as opiniões em torno da vida 

natalense.  

Assim, com a chegada do bonde, por exemplo, da qual trataremos um pouco mais 

profundamente mais tarde, o simples fato de não estar parado em casa, mas estar em 

movimento nas ruas, teria dado à cidade uma feição estética melhor apenas por movimentá-

la. Dessa forma, o encantamento pela velocidade e pela movimentação parece ter, de fato, 

se espalhado fortemente pela cidade. 

Nesse sentido, em 1908, o Diário do Natal, jornal de oposição ao governo da 

família Albuquerque Maranhão, faz um elogio às mudanças no comportamento trazidas 

pelas reformas da cidade. Mesmo contrário às posições políticas da situação, contra a qual 

tece diversas críticas, o jornal não se opõe à força da movimentação em si. Ao contrário, 
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como vimos na citação anterior, o jornal elogia, a presença feminina nas ruas, e agradece ao 

bonde por ela: “sem o bonde gentil e progressista, jamais teríamos uma cidade afeita ao 

smartismo da leveza carioca, cinematógrafo vivo e sempre atual da vida parisiense e 

londrina”.
188

 

Nessa passagem, sobressai a referência à capital francesa e ao Rio de Janeiro, 

capital nacional. Ambas as cidades são apresentadas no trecho como nortes, dos quais o 

mais próximo possível se gostaria de estar. Por isso o elogio à movimentação dada pela 

presença feminina na rua, o agradecimento ao bonde e o apontamento das capitais francesa 

e brasileira como norte cultural demonstram que o jornal de oposição quando expõe seus 

modelos culturais, assume uma posição muito parecida com a do grupo político no controle 

do Estado. Assim, tanto A República quanto O Diário do Natal mostram, apesar do debate 

político, um convergência cultural. 

Em termos da circulação pela cidade e a da implantação de melhoramentos que a 

favorecesse, um elemento crucial para o incentivo à movimentação foi a instalação da luz à 

gás, e, depois a elétrica. Esta permitiu que as pessoas se reunissem e também se 

movimentassem pela cidade à noite, ao invés, de se recolherem à defesa do lar. Com isso, a 

rua passou a ser outra opção de tempo, principalmente noturno, tanto para lazer quanto para 

trabalho.  

Esse tipo de inovação tecnológica tinha como principal meio de divulgação e, a bem 

dizer de propaganda, as Exposições Universais, as quais representavam o ideário de 

progresso e civilização com os materiais e os possíveis caminhos de desenvolvimento 

tecnológico. Dentre todas as exposições, a de 1900 foi relativamente impactante devido à 

apresentação da eletricidade e suas possíveis facilitações para a vida cotidiana. Não à toa, 

portanto, especialmente a exposição de 1900, em Paris, ficou conhecida como a “festa da 

eletricidade”.
189

 

Dessa forma, podemos assumir que o louvor à eletricidade marca a adoção de um 

referencial europeu. Pois, uma vez que a eletricidade não é um valor para todas as culturas 

humanas, ao se tê-la como valor, adotam-se os estilos de vida que a criaram e o contexto 

cultural que permitiu que ela fosse forjada como um alvo, um ponto mais evoluído. Essa 
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valorização estrangeira é perceptível quando se aceitava a eletricidade como padrão de 

medida do nível de modernização das cidades, quando ela era pensada como necessidade 

urgente. Razoavelmente, dessa forma, é que foram aceitas as vislumbradas modificações e 

comodidades da modernidade. Inserindo mais possibilidades de uso do tempo e do cultivo a 

individualidade, ela, gradativamente, foi-se impondo com ímpeto, vigor e força. Como se 

fosse um ente impetuoso fruto de convicções sociais rígidas seduziu muitos indivíduos e 

passou a norteá-los nas modificações implantadas nos ambientes em que viviam.
190

 

Em se tratando de iluminação pública, uma das principais utilizações da 

eletricidade, pode-se dizer que até 1883, ela existia em Natal. Foi justamente nesse ano que 

o presidente do estado, Francisco de Gouveia Cunha, decidiu por avançar nesse campo. 

Para isso, encomendou da Europa cem lampiões de querosene e os postes, que substituíram 

a tentativa do anterior presidente João José de Oliveira, que usava setenta lampiões de 

azeite. 
191

 Anos depois, em 1922, esse esforço foi notado e qualificado pelo historiador 

Rocha Pombo, o qual interpretava a importação dos lampiões como um esforço válido e 

tardio, pois “uma capital não poderia viver nas trevas”.
192

 

Além dos lampiões, 22 anos depois da importação destes lampiões, durante a 

Intendência de Joaquim Manoel Teixeira e a presidência de Tavares de Lyra, foram 

contratados os serviços da Empresa de Iluminação a Gás Acetileno, de Francisco Gomes 

Vale Miranda. Embora a instalação do gás acetileno representasse culturalmente um 

avanço, as condições financeiras da cidade estancavam o aumento dos bicos de gás pela 

cidade, mesmo eles já sendo amplamente considerados necessários e positivos. 

Apesar de a empresa particular ter apontado, várias vezes a falta de recursos e a 

incapacidade de ampliação dos serviços ao longo dos anos, cinco anos depois da 

contratação dela, em 1910, foi firmada uma lei que renovava o contrato e iniciava a 

obrigação de substituíssem o gás acetileno pela iluminação elétrica. Vale ressaltar que isso 
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tudo ocorreu dez anos depois da “festa da eletricidade” em Paris.
193

 Porém, apenas em 1913 

foi possível construir uma usina que sustentasse a iluminação da cidade durante toda a noite 

e, então, consolidar a iluminação elétrica. 

E a construção da usina foi vista com euforia pelo grupo político que ajudou na sua 

construção. O redator-chefe do jornal de situação, Manoel Dantas (depois intendente), sob 

o codinome de Accacio, enxerga, na eletricidade, uma garantia de atingir o futuro. Em um 

de seus textos, elogia indiretamente seu próprio grupo de afinidade política ao se referir ao 

grupo gestor dos Albuquerque Maranhão como “homens que tem sabido guia-la (Natal) 

para um futuro grandioso”, sentindo-se transplantado “para uma cidade Yankee”. 
194

 Depois 

de ir até a usina, diz: 

 
que a nossa admiração foi grande, extraordinária esmo, de todo que 

vimos, a ponto de parecer que estávamos transplantados para uma cidade 

yankee, tamanha foi a impressão que sentimos, impressão de grandeza, 

impressão de justo orgulho, por vermos o que a nossa terra, pequena e 

pobre, possui homens que têm sabido guiá-la para um futuros grandioso, 

um futuro que jamais nos passou pela imaginação!
195

 

 

Com a eletricidade, pode-se pensar em vida noturna, uma invenção própria desse 

tempo. Agora era possível ocupar-se fora de casa durante a noite sem o desconforto ou o 

medo do escuro. A sociabilidade entre as pessoas, bem como o trabalho e os estudos, 

poderiam estender-se por mais horas, prolongando a atividade diária. Assim que 

percebidos, o aumento do contato entre as pessoas e a atividade noturna foram saudados 

positivamente. Afinal era mais uma faceta da movimentação moderna. Na prática, se 

desejava “que os dias fossem longos e as noites (...) intermináveis, (...) contanto que se 

estivesse a cada momento e a cada instante vendo e em contato com toda a cidade, como 

todos os seus habitantes, com o que vissem de perto ou de longe”.
196
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Além de aumentar o tempo de atividade das pessoas com a luz elétrica doméstica e 

pública, varias medidas foram feitas para aumentar a circulação delas na cidade. A primeira 

delas, a partir da eletricidade e da usina, foi a implantação do bonde elétrico, que substituiu 

o antigo bonde a tração animal. 

Em 1911, três anos depois da implantação dos bondes, A República elogia a 

instalação dos bondes elétricos, pelo avanço civilizacional que ele representou quando 

reduziu a violência para com os burros. Eles são “alimárias pacientes sofredoras e 

beneméritas (...) cujo martírio termina, agora, com a inauguração da viação elétrica da 

capital”.
197

 

Nesse mesmo elogio, A República pontua que “o bonde além da alma da cidade, é o 

pulso das cidades: pelas suas percussões, isto é, pelo movimento dos bondes adivinha-se os 

estados de excitação ou depressão em que elas se encontram”. 
198

 É valido reparar que, 

novamente, o nível de movimentação da vida, nesse caso manifestado pelo bonde, é um 

norte conforme o qual se qualificam as cidades e, portanto, que a movimentação em si é um 

bem a ser atingido. 

Mas os bondes não seriam apenas motivo de alegrias. Em 1912, consta uma 

reclamação sobre a precariedade dos trilhos e dos postes usados e o perigo que eles 

representavam. Os postes usados “não aguentaram o peso do arame, e se por um milagre 

alemão ele se sustentar temos um verdadeiro ‘perigo iminente’ ameaçado de morte bondes, 

passageiros e tudo”. E com a falta de apoio que os postes davam aos trens, por causa dos 

arames de sustentação extremamente frágeis, o perigo aumentava, pois “eram os trilhos 

velhos, todos estragados pela ferrugem”. 
199

 Essa reclamação aponta para outro valor, a 

eficiência. Para os escritores do jornal, a falta de eficiência começava a interferir nos 

padrões de aceitação. Assim, aquilo que não funcionava eficientemente era ruim, com 

menos qualidade. 
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 Além dos trilhos e dos postes, os próprios bondes eram criticados. Faz-se referência 

a uma ocasião em que, logo depois da curva da  

 

Rua do Comércio com a Avenida Augusto Lyra (...) o popular (...) alheio 

ao perigo que o ameaçava, surgia sobre o bonde. (...) O motorista 

empregou todo esforço (...) [mas], foi absolutamente impossível dar o 

tempo à contra corrente só podendo parar o bonde quando Jacú tinha sido 

já alcançado pelas rodas e jazia, sem vida, com várias partes do corpo 

completamente esmagadas. 
200

 

 

Mesmo diante dos problemas, a instalação do bonde foi percebida como avanço. 

Uma demonstração disso, além dos elogios pós-inauguração, é a valorização dos imóveis 

próximos aos trilhos. A partir de 1908,  tanto os anúncios de moradias quanto os de espaços 

de sociabilidades passam a incluir em si referências à proximidade dos trilhos. No caso do 

bairro Cidade Nova, o próprio bonde foi condição do aumento populacional ali. 

Com o tempo, a velocidade, já um norte cultural, que, antes, junto com a 

movimentação, tinha sido critério para a instalação do bonde, passou a ser critério para a 

crítica a ele. Principalmente, quando o número de vagões foi reduzido. Em Petrópolis, lugar 

que abrigava a Casa de Detenção e o Colégio Imaculada Conceição, os moradores se 

indignaram com a demora que resultou dessa diminuição. Em termos específicos, do Monte 

Petrópolis até a Praia de Areia Preta, o serviço de bonde demoraria 45 minutos, contando o 

tempo de espera. Tal demora foi ironizada por uma nota n ‘A República, pois seria “mais 

que suficiente para alguém de boas pernas fazer a viagem de ida e volta àquela praia”.  
201

 

Percebe-se que, nessa inovação da técnica, da máquina como meio de transporte 

preciso e veloz, houve diversas demandas por perfeição não atendidas. Primeiro, eram as 

luzes do bonde que eram postas de modo errado, e as pessoas que pegavam os trens 

terminavam indo a um lugar distinto do de sua intenção. Depois, era a rotatividade do 

bonde que era baixa e, com isso, o tempo para se ir até a praia era maior do que o que 

alguém a pé gastaria. Tudo isso demonstra uma expansão do desejo de velocidade e daquilo 

que se espera da técnica: encurtar espaço para se ter mais tempo para outras coisas, sempre. 
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Imbuídas desse desejo, pessoas de condições sociais diferentes reclamavam do bonde 

usando os critérios de lentidão e segurança para exigir melhor serviço.
202

 

Principalmente a partir de 1925, com a intensificação da propaganda dos 

automóveis, o bonde passa a ter um rival: o carro. Ele carregava mais símbolos da 

modernidade do que o bonde e tinham tido uma construção mais capciosa por parte da 

mídia da época. O bonde era um ente coletivo e público em um ambiente de crescente 

individualismo. Além disso, tinha um traçado delimitado e limitado (já que não era possível 

andar de bonde fora dos trilhos, seu caminho era necessariamente o mesmo sempre), ao 

contrário do automóvel, que seguia as orientações do motorista de acordo com sua vontade 

de ir e vir: ele adicionava a liberdade e o individualismo à movimentação e à velocidade. O 

automóvel, ainda, teve nos anúncios a construção da vitória na vida com a posse de um
203

. 

Além dessas associações, valores mais sutis que ligavam a técnica à precisão 

também apareciam ou eram postos nos automóveis. Quando, por exemplo, um anúncio 

intitulado “automóveis de luxo”, dos carros “Overland” e “Willys-Knight”, apontava a 

autonomia desses carros, que seriam capazes de fazer um percurso de 150km com uma lata 

de gasolina, isso tem a ver, com certeza, com a precisão. 
204

 Precisão é usar precisamente, 

isto é, calculadamente, o necessário e ter um resultado o mais perto dos cálculos possível. 

Essa capacidade de controle sobre a natureza e sobre a vida que a tecnologia e a técnica 

proporcionam se aproxima, de um modo geral, dos desejos individualistas, que tendem a 

forçar o real ao máximo possível das expectativas que os indivíduos têm. Os carros, 

portanto, seriam mais uma fonte de controle e, por isso, rapidamente, passam a ter um lugar 

especial nas vontades individuais. 

Por fim, os carros ainda simbolizam um ganho material de tempo, uma vez que 

eram mais velozes e mais movimentados. Como dissemos antes, a velocidade é um dos 

nortes modernos, porque ela reduz o espaço diante do tempo e propicia aos indivíduos mais 

atividades no mesmo tempo. Assim, do mesmo modo que a luz elétrica e o bonde foram 

opções de ganho de tempo e atividade, os carros também o são. Não demorou muito para se 
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pensar em fazer mais dinheiro com o “tempo extra” que o fluxo da modernidade foi 

criando. Em uma propaganda, a fábrica Ford anunciava seus carros como os únicos “para 

transporte ‘rápido’ e econômico do negociante, do médico, do corretor, do viajante, em fim, 

de todos aqueles para quem o ‘tempo é dinheiro’”.
205

 

Quando o automóvel foi convertido em sonho, em vitória e suas vendas 

aumentaram, e com elas o fluxo e a quantidade de veículos, os moradores da cidade 

passaram a levá-los em conta para a modelação do ambiente. Por isso, em uma revista de 

circulação local, A Cigarra, elogia-se o intendente municipal Omar O’Grady pela 

reformulação e ampliação das avenidas.
206

 Segundo a revista,  

 
Omar O’ Grady compreendeu desde cedo que Natal, essencialmente 

educada, necessitava de um calçamento melhor e mais adequado ao 

transito constante dos automóveis. Assim, desde logo foram calçados os 

trechos mais importantes da capital. Hoje Natal rivaliza com qualquer 

cidade do nordeste.
207

 

 

Apenas um objeto da modernidade talvez tenha tido capacidade de impressionar 

tanto quanto ou mais do que, o automóvel: o avião. Por seu formato, seu barulho e sua 

capacidade de voar com velocidade, por si só, ele impressionava bastante a quem o 

observasse. Além de ser um veículo mais rápido – porém, mais arriscado: requeria mais 

coragem dos indivíduos, ao passo que lhes dava mais honrarias –, em Natal, o avião 

recebeu uma conotação ainda mais positiva, mais eufórica. Isso se deu porque a 

proximidade geográfica da cidade com a Europa fez com que vários aviadores usassem a 

cidade como ponto de apoio para seus voos.
208

  

Além disso, como nas décadas de 1920 e 1930 a maioria dos aviadores eram 

europeus ou americanos, a presença deles em solo natalense era um valor a mais para a 

aviação. Primeiro porque, como dissemos a Europa e os EUA eram centros econômicos; 
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segundo, porque, eram os lugares que primeiro aplicaram, até porque as forjaram, as 

convicções modernas na cultura e nos ambientes. Eles iniciaram as reformas para deixarem 

retilíneas as ruas e os palácios; lá foram inventados o avião e o automóvel, o trem, o bonde 

e as teorias científicas mais influentes. Por isso, eram modelos de comportamento e de 

organização espacial, bem como de pensamento e de valores morais. Por fim, não eram 

europeus e americanos quaisquer que vinham a Natal, eram aviadores. Eles, em 1920-30, 

arriscavam suas vidas em travessias longas, perigosas e desconfortáveis, por isso eram 

heróis. E, assim, eram recebidos com festas e horarias, e com suas presenças davam 

orgulho à cidade.
209

 

Porém, o acontecimento que mais foi usado para a construção da cidade como uma 

cidade moderna que tivesse algo a ver com a aviação, com um dirigível, foi a morte e a vida 

de Augusto Severo. Sua morte seria o evento representado como o maior símbolo e a maior 

contribuição do Rio Grande do Norte para a aviação como um todo. 

Nascido em Macaíba, Augusto Severo estudou em Macaíba, depois em Natal, 

posteriormente na Bahia, e terminou os estudos na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

Ainda mais adiante, foi professor de Matemática no colégio Atheneu Norte-Rio-Grandense. 

Paralelamente a sua vida profissional, o professor de Matemática sempre se interessou por 

inovações tecnológicas. Nesse sentido, ainda no século XIX, em 1893, teve uma 

experiência bem-sucedida. Construiu um balão, o Bartolomeu de Gusmão e, por causa dele, 

recebeu apoio financeiro e direito de usar o Quartel de Realengo, no Rio de Janeiro, para 

trabalhar em suas invenções, as quais poderiam ser usadas como armas de guerra. Porém 

falecereu na explosão de um de seus dirigíveis.
210

 

Há então um hiato entre o desenvolvimento da aviação e a cidade. Depois da morte 

de Augusto Severo, a aviação só voltaria a compor o espaço da cidade a partir do começo 

da década de 1920. Em 1922, Euclides Pinto Martins e Walter Hinton vinham num reide 

que começara em Nova Iorque e iria ao Rio de Janeiro e precisaram de um ponto de apoio 
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para a viagem.
211

 Para isso, ainda no ar, antes de chegar, em seu avião, o Sampaio Correia, 

entraram em contato com autoridades locais para pedir acomodações breves.
212

 

Curiosamente, um quê de empolgação tomou conta das autoridades locais, que 

usaram as mídias disponíveis para atrair o maior número possível de pessoas. A intenção 

não era dar aos pilotos o que eles precisavam – apenas um tempo para esticar as pernas, 

uma refeição comum e um quarto para dormir e continuar a viagem; os governantes locais 

pareciam querer usar os pilotos para movimentar a população e canalizar atenções para a 

presença desses heróis modernos, para os efeitos da modernização da cidade. A técnica, a 

precisão, a movimentação e a velocidade estavam todas reunidas no avião, o que configura 

um bom motivo para que os aviadores e os aviões pudessem ser bastante admirados. Se 

associarmos isso ao fato de, na maioria, serem europeus e americanos, encontraremos uma 

razão bastante plausível para entender por que as autoridades centrais deram tanta 

importância a algo que atualmente pareceria trivial, uma pequena parada de apoio. Na 

verdade ajudar era pouco; o que se queria era aproximar-se deles de alguma forma. Agradá-

los e festejar foi a forma encontrada para isso.  

Justamente para isso, essa primeira aproximação com a aviação, é que trabalhavam 

os intendentes e os governadores. Eles aproveitavam a presença dos aviadores para 

representar a cidade com um status moderno. Assim sendo, era comum que se estimulasse a 

presença dos aviadores pelo máximo de tempo possível em Natal e que se os recebesse de 

um modo diferenciado. Assim, a ideia de uma cidade entusiasmada com a aviação poderia 

correr o mundo todo por meio das impressões que esses pilotos tivessem  da cidade e 

espalhassem por onde passavam. Nesse sentido, uma espécie de associação da identidade 

urbana à aviação foi gradativamente construída. 

No dia em que o primeiro avião pousou na cidade, os aviadores desceram do 

Sampaio Correia, foram até o Cais da Tavares de Lyra – uma Avenida, na Ribeira, onde 

termina no rio Potengi – e lá foram recepcionados pelo governador (Antônio J. de M. e 

Souza). Ao invés de apenas abriga-los, uma cerimônia meticulosa foi realizada. Depois de 

receberem honrarias, foi-lhes oferecido um banquete e, só depois, eles foram dormir, para 
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então, prosseguirem a viagem. Mesmo assim, de modo curto, rápido, a população parece ter 

sido bastante presente na chegada do Sampaio Correia, pois há relatos de milhares de 

pessoas esperando para ver os pilotos e o avião.
213

 

Em 1927, um ato de ainda maior heroísmo foi cunhado. Um aviador italiano, 

chamado De Pinêdo, tentou atravessar o oceano Atlântico sem paradas pela primeira vez. 

Mais de quatro anos após a amerissagem do Sampaio Correia II, o marquês Francesco de 

Pinêdo, coronel da Real Aeronáutica Italiana, a bordo da aeronave Santa Maria
214

, 

amerissaria em Natal.  

De Pinêdo era piloto conhecido por seu nível de coragem. Antes de vir a Natal, o 

italiano já havia ido à Ásia e a Oceania. Nesse voo, especificamente, viria de Porto Praia, 

na África, até Natal, depois iria a Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Assunção, 

Mato Grosso, Manaus e Belém. Tudo isso numa época de completa falta de infraestrutura 

aeronáutica, sem radar, sem GPS, sem turbinas, e em motores de mais ou menos 500 

cavalos. Era apenas o terceiro voo que atravessaria todo o Atlântico
215

. Porém ele precisou 

da escala em Fernando de Noronha, devido a problemas técnicos com a aeronave.
216

  

Já se esperava a chegada do piloto. Um cerimonial tratou de ser arranjado. Tal como 

Paris recebera pilotos em ritmo de euforia e Recife também, Natal não se distanciou dessas 

cidades. Os pilotos representavam a precisão, a movimentação, a técnica, o senso de 

autossuperação, a liberdade e a velocidade de uma vez só.  

Em Natal, centenas de pessoas saíram de suas residências e caminharam até o cais, 

na Tavares de Lyra, para verem o aviador chegar, com seu hidroavião. Entrementes, o 

prefeito se prostrou na primeira fila, às margens do rio Potengi. Era para a cidade uma 

honra receber um aviador daquele porte. A sensação de pertencimento à modernidade, que 

já não era das pequenas, devido as reformas urbanas acima citadas, só aumentou. Diante 
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disso, um sentimento de gratidão parece ter tomado conta dos homens do estado. E 

honrarias foram preparadas. As meninas e as mulheres, em uma distância um pouco maior, 

jogavam flor, choravam, brigavam, numa disputa por centímetros que permitiriam um olhar 

para a face do aviador.  

A euforia não terminaria apenas com a chegada dele; um cerimonial, com os 

automóveis existentes na cidade, levaria os representantes do estado e o aviador até à Praça 

Augusto Severo, em frente ao Teatro Alberto Maranhão. Iam todos eles em desfile 

eufórico, com uma multidão acompanhando, todos vislumbrados pelo tamanho do feito e 

pelo orgulho de terem um aviador em casa. Não era qualquer coisa; era um ato que buscava 

mostrar a importância que se atribuía à aviação tanto à população quando ao aviador. Era 

uma tentativa de mostrar aos heróis que em Natal também houvera aviadores (na verdade, 

só o baloeiro Augusto Severo) e havia interesse na modernidade e no pioneirismo. Além 

disso, na forma de uma cerimônia (que depois se repetiria como ritual para recepção de 

aviadores), a apresentação da estátua de Augusto Severo aos aviadores, unificando o 

símbolo morto com os símbolos vivos, era a criação de uma identidade gloriosa para toda a 

população observar.  

Outro fato que ajuda a entender as possíveis motivações dessa cerimônia é o tipo de 

voo. Chamados de reides, eram voos consideravelmente perigosos, normalmente em 

aeronaves frágeis, cujos pilotos tentavam cobrir grandes distâncias. Além disso, existia uma 

competitividade internacional pelo pioneirismo, pelo inédito. Eles demonstravam o grande 

interesse de superação individual, de capacidade própria. Eram uma representação da 

movimentação moderna e do individualismo latente, que dava glória aos indivíduos que 

atingiam suas metas pessoais, ao passo que também davam a suas nações seus títulos e, 

com eles, orgulho.  

Era esse sentimento de orgulho que justificava a aproximação dos governantes com 

a imagem de Augusto Severo. Para os governantes, Severo seria o grande aviador capaz de 

orgulhar o estado. Vale repetir que a posição da cidade em relação à Europa também era 

motivo de orgulho, uma vez que foi tida como elemento de importância para a aviação, 

possibilitando a apresentação da cidade como aeroporto atlântico, como cais da Europa 

(portanto, parte da Europa de algum modo). 
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Depois da chegada dos primeiros voos, principalmente do acima comentado e do 

Argos, com o sargento Beires, o lugar ocupado pela cidade no Atlântico, que muito 

favorecia a travessia desse oceano, passou a ser percebido por pilotos, empresários e pela 

administração pública como uma possibilidade de investimento na aviação. A proximidade 

da cidade com a Europa parecia trazer à realidade, pobre e rural, natalense um ar mais 

moderno, mais europeu. Uma expectativa em relação à aviação parecia transcorrer os 

ânimos, pois ela talvez trouxesse um sentimento de sucesso à cidade como um todo. 

Sucesso que começou a ser ratificado quando o sargento Beires, depois da glamourosa 

recepção com banquete, coral da Escola Doméstica, desfile de escoteiros, disse a todos: “Se 

não tivesse havido toda essa corte de sacrifício entre os quais Severo fulge com cintilação 

imorredoura, as asas humanas não poderiam hoje singrar no espaço (...) numa noite inteira 

de voo”.
217

 

Esse tipo de expectativa foi ainda mais estimulado por dois eventos. O primeiro foi 

a chegada do primeiro brasileiro a atravessar o Atlântico. Ainda em 1927, Ribeiro de 

Barros, estudante de Direito que estudara aviação na escola de voo de Campinas, chegaria 

em Natal a bordo do Jahu, avião que carrega o nome da cidade-natal do piloto. Barros saíra 

da África rumo à América. Ele almejava ter um reide até o sul do país, saído da África, e 

seu primeiro ponto de parada na América seria Natal. A longa travessia do Atlântico Sul 

gerou problemas na hélice do piloto, que atrasou, por isso, sua chegada à cidade, tendo que 

ficar em Fernando de Noronha até o conserto da hélice. A chegada dele a Fernando de 

Noronha foi comemorada assim que anunciada. E o sentimento de orgulho não se restringe 

a Natal: o fato de um brasileiro ter continuado o pioneirismo de Santos Dumont e ter, 

enfim, atravessado o Atlântico foi anunciado pelo jornal A Pátria, do Rio de Janeiro.
218

  

Com esse, era outro recorde que se marcava em Natal. O primeiro fora o do 

sargento Beires que, em seu reide de volta ao mundo, sobrevoara o Atlântico pela primeira 

vez, à noite; o outro foi nacional: o primeiro brasileiro a atravessar o mesmo oceano. 

Ambos eram feitos que estimulavam ainda mais os sentimentos de importância e de sucesso 

na cidade, pois a aproximavam, cada vez mais, daquilo que havia de mais representativo da 

modernidade, como dito antes. 
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Por isso, se, para o aviador, estar preso em Fernando de Noronha parecia um atraso, 

para os governantes locais era um prêmio na forma de tempo: os rituais de recepção dos 

aviadores poderiam ser ainda mais fortemente planejados e executados, e com ainda mais 

glamour. Enquanto se vibrava pela chegada dele em Fernando de Noronha, na cidade se 

anunciava a todos a próxima chegada do herói. Os governantes gastavam ainda mais 

dinheiro com a modernidade, agora na forma de prêmios para os aviadores. Eles reuniam 

instituições para então festejar a vinda dos, agora, heróis nacionais.  

Todos os dias, durante quatro dias, chegavam notícias de que o Jahu levantaria voo 

rumo a Natal. Eram avisos errados ou que deram errado. Nesse interím, os governantes 

prepararam a Escola Doméstica para apresentar um coro musical, para que se vissem as 

meninas expor seu mais belo talento cultivado na escola moderna e civilizada, nos melhores 

trajes e penteados. Os escoteiros e seus cachecóis, devidamente amarrados, assim como os 

aviadores, desbravadores da natureza, conhecedores dos caminhos, preparados para as 

adversidades, lá foram postos para somar na recepção. As máquinas do progresso, as 

promessas de liberdade - os automóveis - também estavam lá. Não havia, à época,  

distinção de luxo entre os automóveis; qualquer um era de luxo; alias, ter automóvel era 

luxo.  

Assim, o glamour da máquina terrestre se somaria ao da máquina aérea; lá estava o 

transporte luxuoso - dos políticos, dos ricos e dos heróis. Os mais sábios, os estudantes de 

Direito destacavam-se dos demais, adicionando o poder do conhecimento e o senso de 

civilização da cidade. E, por fim, os rituais religiosos, próprios do catolicismo local, que 

abençoaria e daria a “bem-aventurança” aos aventureiros. As lojas maçônicas, místicas e 

ricas, também se aglutinaram ao redor desses homens-símbolos. Enfim, todos, para receber 

com sua presença o primeiro brasileiro a cruzar o Atlântico e se dignficar.
219

 

Ironicamente, o aspecto imponderável da vida trabalhou para que tudo aquilo que 

estivesse planejado tivesse que ser improvisado. Pois o Jahu acabou chegando num dia sem 

aviso prévio. Mesmo em ritmo frenético, Ribeiro Barros foi recepcionado no Rio e trazido a 

terra numa lancha, junto com algumas autoridades e várias moças. As moças os cobriram 

de pétalas e de flores. Rapidamente, os carros se prestaram a buzinar freneticamente, a 

população foi às ruas em clima de festa, o comércio fechou, e as posições ensaiadas deram 
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lugar às posições imprevisíveis: a multidão cercou o carro que transportara o piloto e os 

políticos. E do Potengi à estátua de Augusto Severo, acompanharia o carro, forçando-o a 

parar e a diminuir a velocidade.
220

 

 

um cortejo sem ordem, sem disciplina, sem forma, logo se movimentou 

em direção à estátua de Severo [outra constante, todos pareciam ter que 

ver que houvera aviador norte-rio-grandense]; precediam-lhe duas bandas 

de música. (...) Em seguida, vão de automóvel ao Palácio do Governo. Era 

enorme a multidão; com dificuldades, os ases conseguem desembarcar em 

frente do Palácio da Praça Sete de Setembro e chegar à calçada; estão 

formadas as alunas da Escola Doméstica [pela segunda vez agora]; o povo 

invade o palácio; o presidente José Augusto aguardava Ribeiro de Barros 

e seus companheiros e a eles saudou, ao ser servida uma taça de 

champanha. (...) Havia no povo um estado de inconsciência e de completo 

delírio.
221

 

 

Esse acontecimento talvez seja o mais ilustrativo do poder da modernidade sobre a 

grande maioria. A impossibilidade de voar de dez anos antes, opõe-se à possibilidade de 

sumir na imensidão do azul celeste. O vislumbre da vitória, que parecia, nesse momento, 

vitória de toda a humanidade sobre os imponderáveis da natureza e a certeza da potência, 

transpunha, no mínimo no que se refere à aviação, os limites da riqueza e da pobreza. Cada 

um buscava participar de seu jeito: uns na liderança, até certo ponto; outros, na festividade 

e na tentativa de ter uma experiência de vida valiosa, acotovelando-se uns aos outros para 

ver alguém fora do comum, com aspecto de mito ou de símbolo: o aviador, em sua 

máquina, o avião.  

Curiosamente, o avião, embora símbolo do moderno, também teve que coexistir 

com a ruralidade da cidade. Porém a aviação, ainda assim, trazia outros aspectos que, de 

fato, se ligavam à modernidade, tal como ela foi materializada em Natal. Um ilustre 

exemplo dessas complexidades que envolvem a modernidade local é o poema Jahu, de 

Jorge Fernandes. Poeta local, Jorge Fernandes foi caixeiro-viajante de uma fábrica de 

cigarros. Conheceu, por isso, várias localidades do estado do Rio Grande do Norte bem 

como teve contato com várias expressões típicas do português local. Assim, embora tivesse 
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sido um poeta urbano, que fala sobre alguns aspectos da modernidade – dedica, por 

exemplo, quatro poemas aos aviões: um intitulado, Jahu, e três intitulados Aviões –, 

mantém em seu repertório elementos locais e rurais, exemplificando em pequenos trechos 

as permanências tradicionais na cidade.
222

 

Ao se referir à chegada do Jahu em Natal, diz ele: 

– Prei! Prei! Prei! Prei! 

Lá vêm os paulistas escanchados no seu 

Cavalo de pau cor de café pilado... 

Curupira bateu – três vezes– quatro vezes– cinco vezes 

Com o pé no chão vigiou as grossas árvores 

Das grandes florestas e gritou pras terras de África: 

–  Eles vêm! 

E os anhangueras vieram todos cheios de óleo e sujos 

De poeira das terras feias... 

Passaram por sobre os mares e as terras verdes 

– Norte a Sul – aos gritos alegres dos periquitos: – Crá! Crá! Crá! 

Aos gritos dos cabocos: – viva! Viva! vivôôô! 

Aos gritos dos estrangeiros: – biva! Ó brasile! Bivô! 

– Le bresile! 

– Liberal bresiliense! 

–  Ipê! ipe! urra! ipê! urra!
223

 

 

A ideia de falar do moderno a partir de vocábulos locais e referências ao cotidiano 

urbano e rural é percebida quando ele se refere ao Jahu, um avião, mas o chama de cavalo 

de pau: “lá vem os paulistas escanchados no seu/ cavalo de pau cor de café pilado”.  

O poema não é só um agradecimento aos aviadores; é dedicado também ao modo 

como a aviação é sentida. Ironicamente, Fernandes, no entanto, não escolhe o barulho das 

máquinas e dos carros, os aglomerados urbanos ou o murmurinho dos mercados públicos 

para representar o som da modernidade. De modo nítido, ao exagerar o nível de 

empolgação com a cidade, é da ruralidade, das lendas locais e dos animais que ele tira seu 

recurso. Por isso, no poema sobraram referências ao Curupira, aos anhangueras, aos 
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animais, por onomatopeias, como: “Crá! Crá! Crá!”, e o Brasil não é o país da industrial, 

mas terra de grossas árvores e grandes florestas.  

É importante perceber que as escolhas de Fernandes não são aleatórias. Ele se refere 

aos aviadores como uma figura da tradição local, os anhangueras. Os anhangueras são 

diabos valentões e corajosos que vinham ao chamado do protetor da terra, o curupira, que 

abriria a natureza para recebê-los. Não pareceria isso uma metáfora poderosa para ilustrar a 

chegada dos aviadores na cidade? Eles, os diabos valentões, e os valentes que chegaram 

fecundando a natureza ao chamado dos protetores da terra. 

Assim, o poeta mistura natureza e técnica, animalidade e maquinário, em um 

mesmo trabalho. Na verdade, ele parece compor um cenário no qual a natureza, a 

topografia física, é misturada à fauna e à flora, em uma vitalidade animista. Ele percebe o 

valor da aviação e a ilustra, como se o ambiente, diante de tanta vibração, criasse vida e 

fosse capaz de falar por si mesmo. Por isso o efeito de Fernandes é obtido quando ele põe 

em conjunto o curupira, a fauna e os mitos clamando pelo mesmo feito: “Curupira bateu /– 

três vezes – quatro vezes – cinco vezes/ Com o pé no chão vigiou as grossas árvores/ Das 

grandes florestas e gritou pras terras de África”. 

Não só a celebração do lugar é observada nesse poema; a presença dos estrangeiros 

também é um elemento importante. Fernandes acha lugar em seu texto, para incluir os 

importantes e admirados estrangeiros que agora fazem parte do lugar, da cidade. Com isso, 

consegue criar um panorama de euforia completo em relação à aviação. Em seu texto, todos 

se envolveram, todos gritaram, vislumbraram-se com o feito. Lá estavam caboclos e 

estrangeiros, lado a lado. Como ele disse, houve: “gritos dos cabocos: –  Viva! Viva! 

Vivôôô!/ (...) gritos dos estrangeiros: – biva! Ó Brasile! bebo!/– Le brasile!/–  Liberal 

Bresiliense!/–  Ipê! Ipê! Urra! Ipê! IPI! Urra!”. 

Por fim, outro elemento importantíssimo é a maneira como ele menciona a África: 

“terras feias”. Com essa menção, deixa bem claro que o Brasil celebra a vitória de seu 

brasileiro, mas não tem a África em seu rol de admirações ao estrangeiro. Do contrário, fala 

da África, nessa passagem como um lugar do qual se comemora a saída. Com certeza, ele 

aplaude a presença dos estrangeiros, mas, pelos idiomas presentes nos gritos representados 

por ele, não eram africanos que estavam celebrando. Para nós, a exclusão da África, revela 
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uma interlinear alusão a outro centro civilizacional, à Europa e aos EUA. Afinal, gritaram, 

salvo engano, os italianos ou os franceses: “Brasile! (...) Le Brasile!”.  

Por fim, gostaríamos de frisar, sobretudo, que o poema faz  uma associação da terra 

à aviação, atitude que será continuada pelos políticos e os comerciantes mais bem-sucedido 

do estado, que se referem a aviação como uma das facetas mais centrais da identidade da 

cidade. 

Essa identificação, obviamente, tem relações com esses voos pioneiros em Natal 

logo no começo do século e, principalmente, com a aproximação de três continentes de uma 

vez (África, Europa e América). No entanto não seriam os recordes e as aventuras que 

fariam a cidade ingressar no mundo aeronáutico, mas sim a aviação comercial ao instalar 

empresas que, de fato, teria Natal como canal de entrada no continente americano. 

Era na França que a aviação comercial tinha maior destaque.
224

 Desde o início do 

século que a França se destacava na corrida pelo pioneirismo aeronáutico em geral, não 

apenas comercial. Um ótimo exemplo disso é a própria invenção da aviação, que foi obra 

de um brasileiro, mas cuja ambientação foi francesa. Boa parte desse pioneirismo é também 

de incentivo fomentado pelas atividades da Escola de Chambres, local onde os aviadores 

mais renomados se reuniam. Além disso, desde a Primeira Guerra Mundial que a empresa 

de postagem Latécoère andava distribuindo cartas pela Europa, de modo também pioneiro, 

até ser comprada pela Compagnie General Aeropostale (CGA). 
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Figura 3 - COMPANGIE GENERAL AEROPOSTALE. Aeropostale. Cartaz. In: História Viva, ano V, nº 50, 

p.83 apud COÉ, Fernando. A aviação em natal nos anos vinte. 2010. Monografia (Graduação em História) – 

UFRN, Natal, 2010.p.60. 

 

Com os avanços na aviação, diante das novas realizações em travessias no 

Atlântico, começa a ser estudada uma linha frequente e permanente de correspondências 

entre a França, a África e a América do Sul, com o alvo maior sendo Buenos Aires – então 

a cidade mais rica do sul da América 
225

 –, como mostra a figura 3. O cartaz mostra uma 
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linha preta ligando a Europa ao Brasil e certo caminho dentro da América do Sul. Essa 

linha, que ilustra um possível caminho aéreo de conexão Europa-Argentina, parecia ser o 

objetivo central da CGA.  

Para isso, a empresa envia seus aviadores com a missão de negociar terrenos em 

lugares e preços acessíveis. Um agente do consulado francês e representante da CGA, 

Alberto Roseli, começa então os primeiros contatos com as autoridades para localizar um 

terreno que pudesse servir para pouso, decolagem e apoio. No entanto, as negociações não 

pareciam render muitos frutos.
226

 

O primeiro piloto responsável por iniciar as negociações em Natal foi Paul Vachet. 

Ele chegou à cidade pela praia da Redinha, em 27 de julho de 1927, a bordo de uma 

aeronave Breguet-260.  For trazido da Redinha, na margem norte do Rio Potengi, até à 

Ribeira de barco, acompanhado pelo então intendente municipal, Omar O’Grady, sob 

ordem do presidente do estado, Juvenal Lamartine.
227

  

Paul Vachet veio com a missão de reconhecer o terreno, criar laços comerciais, 

laços políticos para a obtenção da liberdade de movimentação dentro de territórios 

estrangeiros e obter as condições materiais para isso. Em outras palavras, ele almejava 

galgar autorização para circulação de aeroplanos, correspondências, mercadorias e pessoas 

em território brasileiro e terrenos para a construção de aeródromos, para pouso, decolagem 

e apoio às viagens da CGA.
228

  

Empolgado com a crescente movimentação aérea no estado, inicia um caminho 

político de aproximação da cidade com o continente europeu por meio da aviação. Em 

conjunto, o interesse do estado em promover a aviação e o dos trabalhadores da CGA em 

promover a empresa os fizeram chegar a Manoel Machado, português dono de um terreno, 

ao sul da cidade, que poderia servir como campo de pouso. No decorrer dos 

acontecimentos, coincidentemente, um militar que tinha o hábito de caça localizou uma 

planície de terra forte o suficiente e de vegetação baixa o suficiente para aportar em aviões 

e comentou isso, aleatoriamente, com Vachet. Descobriu-se depois que o dito terreno era de 
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posse do senhor português, Manuel Machado. 
229

 Com o contato entre o português e o 

francês, iniciou-se um processo de negociação com Paul Vachet e outro representante da 

CGA, Roseli. Ao que tudo indica, Manuel Machado fez a transferência de parte de seus 

terrenos para a construção da pista de voo, mas manteve os outros terrenos ao redor da 

parte negociada em sua posse.  

Com isso, a CGA, pôde dar inicio à empreitada de estabelecer sua porta de entrada 

para o resto do continente. Primeiramente, o piloto Vachet, segundo ele mesmo conta, 

recebeu o terreno em seu nome, depois transferiu a posse para a empresa. 
230

 

Posteriormente, os terrenos ao redor ganharam telégrafo, construções e ligação terrestre 

com o resto da cidade. Então, tanto a CGA teve sua pista quanto Machado pôde especular 

bastante os terrenos. 
231

  

Com a consolidação das instalações a mais ou menos 20 km do perímetro habitado 

da cidade, e a afirmação do Potengi como uma opção de pouso e de decolagem de 

hidroaviões, o perímetro urbano aumentou consideravelmente, graças à aviação. Além do 

perímetro urbano, a relação da cidade com a aviação mudaria, diante do fluxo de aviões que 

passariam a pousar na pista de Parnamirim e no rio Potengi, como também a decolar desses 

dois lugares. 

A partir daquele momento, Natal era consagrada um ponto de relativa importância 

no contexto ocidental de transporte; afinal, era o primeiro “aeroporto” do Atlântico sul, 

Fato que estimulou o presidente do estado a colaborar com a fundação do Aeroclube de 

Natal e, em dois anos, construir mais de trinta campos de pouso pelo interior do estado.  

Apesar do caráter agrário e rural, principalmente do interior do Rio Grande do 

Norte, Juvenal Lamartine investe na aviação, 
232

 a qual serviria para representar uma cidade 

movimentada, tecnológica, integrada ao resto do Ocidente e com um quê de liberdade, dado 

pela conquista do espaço que a aviação faz sentir. Talvez aparecer diante do cenário 

internacional das nações como uma cidade mais semelhante às mais prósperas do mundo 
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fosse um objetivo maior das autoridades locais, porque desenvolveram ações diferentes do 

aumento do incentivo à livre-inciativa, à indústria e ao elevado fomento das escolas 

públicas. Na verdade, suspeitamos que todos esses elementos fossem, dentre outras coisas, 

manifestações do objetivo latente de destacar a cidade dentre as demais. A aviação 

possivelmente o faria em tempo bem mais reduzido. 

A aviação tornou-se, é verdade, rapidamente, muito cara aos natalenses. 

Principalmente por significar-lhes a materialização da capacidade de se movimentar e de 

desenvolver tecnologia. No entanto, ela não é a única expressão dessa convicção social: se 

os indivíduos já podiam sair mais rapidamente de casa para a praia, ou trabalho, a casa de 

um amigo, de automóvel ou bonde, ou mesmo sonhar em ir à Europa voando ou ler e 

escrever para entes queridos ou colegas a quilômetros e mais quilômetros de distância, por 

causa dos meios de transporte, o corpo não ficaria longe disso. 

 

2.2 Os novos hobbies 

 

A aceleração da vida em Natal não constou apenas de se locomover mais 

rapidamente de uma atividade para a outra; as próprias atividades ficaram mais dinâmicas. 

As anteriores formas de lazer, como, a conversa na frente de casa e as festividades 

religiosas, tiveram que dividir seu tempo com os novos hobbies que, notavelmente, exigiam 

mais do corpo. 

Nesse sentido, a primeira atividade corporal a seduzir os natalenses que estava 

relacionada às convicções da vida moderna foram os banhos de mar. Inicialmente eles eram 

associados às convicções sociais a respeito da limpeza, sobre as quais tratamos no capítulo 

anterior. Por isso, não é de se estranhar que o primeiro balneário relativamente 

institucionalizado como tal tenha sido pensado por um clínico. 
233

  

O primeiro balneário da cidade ficava na atual praia de Areia Preta, que, até meados 

do século XIX, não tinha o glamour que tem no século XXI, principalmente porque as 
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praias ainda não tinham sido pensadas como os paraísos que são hoje
234

. Em Natal, o 

primeiro passo nesse sentido, embora sem a intenção de converter a praia em polo de 

diversão generalizado, foi dado pelo clínico dr. Calistrato. Ele passou a dirigir uma 

estrutura física que ofereceria às famílias transporte de volta à cidade, pequenos banheiros 

para usar e trocar de roupa e um serviço regular de salvamento, para os provavelmente 

inexperientes banhistas. Em 1908, A República saudava a iniciativa:  

 
um grupo de cavalheiros da nossa melhor sociedade organizou uma 

modesta empresa, destinada a preencher uma lacuna sensível do nosso 

meio social como o estabelecimento de uma praia de banhos. (...) Não 

regateamos aplausos á tão feliz ideia e estamos certos que o bom gosto de 

nossa população igualmente prestigiará esta utilíssima iniciativa de alguns 

particulares amantes do progresso.
235

 

 

 

A instalação da linha de bonde, já acima comentada, na praia de Areia Preta, faria 

aumentar, ainda mais, o número de banhistas e inseriria uma nova opção a rivalizar com as 

calçadas dali em diante. Talvez a inclusão dessa parte da cidade no itinerário do bonde 

ilustre a consolidação da praia como um lugar de lazer, pois não se observa, além dos 

banhos, nenhum outro motivo para aproximar a população da praia. 

Os ideais de limpeza não interferiram apenas na invenção de um novo espaço de 

lazer aquático, mas também na forma de usufruir dele. Os banhos deveriam ser 

acompanhados, sempre, da troca de roupas, por dois motivos: primeiro, pela moral, que 

coibia nudez ou a exposição de grande parte do corpo, exigindo trajes que normalmente 

cobriam dos ombros à metade da tíbia; depois, pelo medo da água: o oceano apavorava os 

natalenses, por ser enxergado como um grande reservatório miasmático de água parada. A 

água sem muito movimento, junto ao corpo, deveria ser evitada ao máximo, apenas o 

movimento deveria ser aproveitado. Disso resulta que mesmo em 1908, o medo do miasma 

da água parada, que influenciou aterros e reformas, também norteava a vestimenta, pois a 
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desatenção para com ele e o relaxamento com as vestimentas poderiam aperfeiçoar ou 

prejudicar todo o trabalho terapêutico atribuído aos banhos de mar.
236

 

Com mais ou menos vinte anos da fundação desse balneário, o caráter de limpeza do 

banho de mar cederia ao caráter lúdico. Primeiro, pela inédita insinuação direta ao flerte 

provocado pela seminudez. Com a exposição de mais partes do corpo, cada vez mais jovens 

poderiam divertir-se com admiração ao corpo alheio e à exposição do seu próprio, o que 

reduziu o teor científico terapêutico do mar. Muitas vezes, as atividades na praia se 

organizavam a partir da atração de um corpo pelo outro. Corpos femininos e masculinos, 

frente a frente, sem maquiagem, sem espartilho, sem voz, costuravam um palco no qual os 

olhares eram atores que aproximavam as pessoas. Por isso, logo que foram vencidas as 

barreiras morais, o flerte na praia foi para a revista, e o corpo centralizou a atenção em si. 

Em uma ocasião, algumas morenas lá estavam a aproveitar a altura das rochas para sorrir e 

receber sorriso dos nadadores. Devido a esse hábito, que possivelmente, era mais difundido 

do que o que pensamos, o conjunto de rochas foi então batizado de Rocha Encantada, pois 

de lá “morenas enciumadas olhavam (...) o movimento dos banhistas”.
237

 

Além de aproximar os jovens uns dos outros, a frequência aos banhos marítimos 

não tardaria a aproximá-los das práticas corporais institucionalizadas com regras, Clubes e 

competições, que já circulavam entre eles como notícia. Principalmente os esportes 

modernos eram práticas institucionalizadas diante de um padrão de eficiência e precisão 

que encantava os jovens. Não se queria apenas movimentar-se na água, nadar; com o 

tempo, alguns queriam praticar natação. Nitidamente, praticar natação é diferente de apenas 

nadar, assim como brincar de bater com a raquete na bola é diferente de jogar tênis. Do 

mesmo modo que no tênis se queria, e ainda se quer, pôr a bola precisamente em 

determinado ponto da quadra, na natação se tem um percurso específico a ser percorrido o 

mais rápido possível. Em ambos e em todos os outros esportes, existe técnicas, que 

produzem eficiência e agilidade, instigando a prática e o exercício corporal. Em todos se 

conta o tempo, se mede o erro, é necessário ser preciso, e isso é tido como bom. Por isso, 
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principalmente dentre os jovens os esportes ganham espaço. A começar na água, esses 

esportes chegam a Natal a partir do fim do século XIX e começo do XX.
238

 

 Dentre as várias características dos esportes modernos, a noção de competição era 

muito importante, pois ela junta movimento e precisão e dá-lhes sentido. A competividade 

pode ser traduzida como a busca pela vitória e o desenvolvimento de técnicas que a tornem 

possível, o que leva à precisão: quem é mais preciso deve ganhar dentro do esporte. A 

movimentação, por sua vez, é oriunda de um ideal que permitia aos indivíduos imaginarem-

se realizando uma vontade, sentirem-se livres por alcançarem suas metas.
239

 

 Uma prática corporal que muito bem ilustra isso são as corridas de cavalo, que 

depois viraram o turfe. Praticadas desde a colônia, mantidas durante o império, as práticas a 

cavalo eram anteriormente dotadas de uma estrutura material – com cavalos, com 

instalações e com treinadores de montaria. Talvez por esse motivo, rapidamente os 

esportistas do turfe foram capazes de se organizar com federações, corredores e tudo o mais 

mais velozmente do que os outros esportes.
240

 

 Portanto, podemos dizer que a presença constante na água, e a consequente 

organização do remo e da natação, a prática antiquíssima de corridas a cavalo e a 

subsequente organização do turfe dariam a essas três práticas corporais a dianteira na 

introdução de atividades de lazer em que a movimentação, a competitividade, a precisão, a 

velocidade e a superação da própria capacidade humana são objetivos em si. No entanto, 

embora os banhos de mar e de rio datem do fim do século XIX e haja registros de regatas 

desse período
241

, o remo estava longe de se consolidar completamente no século XIX. Ao 

contrário, soava como uma novidade amadora que ajudava combater o tédio e a quebrar a 

rotina. Curiosamente, apesar do desenvolvimento dessas atividades ter sido iniciado no 

mar, não foi lá que houve a organização institucional, portanto plena, de uma prática 

desportiva. Na verdade, dessas três práticas, a primeira a se consolidar foi a de mais 

velocidade, mas de menos participação humana propriamente dita; por isso, a precisão, a 
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velocidade e a competitividade se afirmariam no primeiro esporte moderno a chegar a 

Natal, com Clubes, árbitros, torcedores e atletas remunerados: o turfe.
242

  

O primeiro campo esportivo a se estruturar com premiações específicas, Clubes e 

espectadores já vinha demandando uma institucionalização desde o século XIX. Em Natal, 

as práticas das cavaladas eram comuns. Pelos relatos citados pela historiografia, elas 

consistiam em apostas de corridas de cavalos pelas ruas da cidade, mas já com datas e 

horários agendados, para que houvesse espectadores e torcedores. Com o tempo, os donos 

de cavalos pensaram em institucionalizar essa prática, montando Clubes e pistas de corrida. 

A primeira ação nesse sentido foi a criação da primeira associação esportiva da qual 

se tem notícia, o Derby-Clube Natalense, em 1900. O Derby foi criado como a maioria das 

instituições esportivas do turfe: não almejava apenas, ao menos assim dizia, obter lucros e 

rendimentos, mas também promover e desenvolver a raça cavalar do Rio Grande do Norte. 

Em 1906, as atividades já contavam com um público suficientemente grande para sustentar 

a fundação de outro Clube , o Sport Clube .
243

  

O Sport Clube, além do turfe, abrigava outros esportes. Para a práticar do turfe, foi 

construída na cidade Nova uma pista de corrida conhecida como O Prado. Esse fato marca 

a consolidação dessa prática, pois, a partir dali, havia regras que a serem aplicados sem 

qualquer corrida, tanto em relação aos cavaleiros quanto aos cavalos. Eles tinham normas 

de conduta e seleção de público para poder compor as plateias das corridas de cavalo. 

Dentre outras regras, as mulheres entravam de graça, os homens pagavam entrada, só os 

sócios podiam frequentar os treinamentos (à época, chamados de ensaios), ninguém podia 

cometer excessos, e as vestimentas deveriam ser relativamente comportadas.
244

 

A construção d’o Prado e a consolidação do primeiro esporte
245

 nos fornecem vários 

detalhes para percebemos um começo de interferência das convicções modernas nas 
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práticas corporais de um modo ainda mais manifesto do que os incipientes banhos de mar, 

já comentados. 

O primeiro detalhe que nos chama a atenção é que essa prática corporal, de fato, 

encorajou a construção de um espaço que a abrigasse, O Prado, o qual foi construída no 

bairro Cidade Nova, lugar pensado para ser uma espécie de norte para o resto da cidade. Se 

antes d’o Prado, ele já o era, graças aos traçados urbanos e às mansões, agora a civilização 

do traçado urbano era complementada pela presença da civilização do corpo. Pois os 

esportes também eram práticas que muito bem se harmonizavam com os outros elementos 

da modernização; por exemplo: tanto os esportes quanto as avenidas manifestam o desejo 

latente de velocidade. Ambos carregariam o corpo humano mais velozmente do que nunca, 

ambos passaram pelo controle dos esquadros e do relógio, por isso não se estranha que 

ambos foram ter em Cidade Nova seu confortável lar. 

Entretanto, mesmo carregando elementos como a velocidade e a elegância do bairro 

Cidade Nova, os quais nos fazem ler sobre esse esporte e lembrarmo-nos do resto da 

cidade, o turfe também carrega um traço de transição, mais do que de ruptura: assim como 

a Cidade Nova e todo o resto da cidade, o  turfe também mantém um caráter relativamente 

rural. Ele não deixou de manter em si um resíduo das cavalgadas e dos rodeios que existiam 

no país desde o império. Por isso, mesmo apresentando ao público em geral uma sensação 

de novidade, poder-se-ia dizer que uma associação à tradição é percebida pelos nativos da 

cidade. Em Natal, essa relação de permanência temporal aparece-nos, talvez, em uma 

rápida passagem d’ A República que dizia que as corridas do Derby-Clube  “servem para 

conservar as nossas tradições populares”
246

, ao invés, portanto, de alterá-las e substituí-las. 

Além disso, por fim, ele ainda não dá ao indivíduo e seu corpo o destaque e a glória 

do mundo moderno individualista: muito pelo contrário, o Sportsman, o dono do cavalo, e o 

próprio cavalo eram o centro da atenção. O cavaleiro não tinha atenção suficiente para se 

destacar e adquirir algum status de superioridade perante os indivíduos de sua própria 

sociedade. Por isso, a respeito do turfe, vemos n’A República comentários de que se queria 
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“o aperfeiçoamento da raça cavalar”
247

, a “distração cômoda e barata à nossa gente”
248

, mas 

não se observam comentários a respeito dos cuidados com o corpo e a exaltação de 

qualquer cavaleiro em particular. 

Apesar de o turfe ter sido a primeira a prática a se estabelecer com Clubes e regras 

bem definidas, foi o remo que consolidou a presença dos esportes na vida da maior parte 

das pessoas da cidade. Isso ocorreu porque ele foi um esporte praticado em espaço público 

e, por isso, a quantidade de espectadores aumenta numa progressão muito expressiva, se 

comparado ao turfe.
249

  

Além desse teor mais público do remo, o centro da atenção é agora o homem, e não 

o animal; o atleta, e não dono do Clube ou o do cavalo. Assim, o incentivo do público e ao 

público tem muito mais efeito e, com isso, o público deixa de ser mero espectador e passa a 

influenciar os resultados. Uma vez que, com o aumento da participação popular, aumentam 

nos atletas a confiança, a disposição, a coragem, consequentemente o desempenho deles 

também aumenta. Nesse novo centro de atenção, os atletas, começaram tornar-se 

reconhecidos, famosos e a receber e conquistar, ao mesmo tempo, o poder de alterar os 

humores de seus espectadores: passaram a ser odiados e adorados, a ser motivo de conversa 

e, às vezes, modelos de vida e de superação. 

O remo passou a atrair multidões de espectadores à Ribeira, principalmente ao cais 

do porto, na Avenida Tavares de Lyra. E teve um papel fundamental na inserção de uma 

população nesse tipo de prática, principalmente porque foi responsável por dar aos esportes 

espectadores, que muito contribuíam para a propagação e a divulgação dos esportes.  

Rapidamente, os clubes montaram competições arrojadas e passaram a sair do 

estado para competir em outros lugares do país. A mídia tomou parte nas divulgações e 

passou a ganhar por isso. Mesmo assim, mesmo com notícias de regatas de 1897, o 

primeiro Clube de remo só foi fundado em 1915, o Centro Náutico Potengi. Com a 

estabilização e o sucesso dele, a vontade de competir incentivou a iniciativa de organizar 
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outro Clube, o Sport Clube do Natal.
250

 A velocidade, a precisão, o individualismo latente 

centralizado na possibilidade de glória do atleta, estavam juntos mais uma vez, dessa vez no 

corpo, por meio das regatas, que, por sinal, trazem à tona a limpeza e a salubridade, por 

acontecerem na água. Conforme esse pequeno processo se consolidava, o interesse público 

passou a levar em conta os esportes. Toda essa estrutura e esse estilo esportivo consolidado 

pelo remo serviram de apoio e modelo para outros esportes se organizarem como 

instituições, com federações, público, esportistas, clubes e campeonatos.
251

 

Outro esporte que também manifesta a salubridade e a velocidade, e que toma 

diretamente do remo um incentivo, principalmente porque surge de práticas já constantes 

na água, é a natação. Tanto os barcos e as regatas amadoras existiam quando o remo se 

estabilizou como esporte quanto os banhos de mar e as primeiras braçadas já existiam 

quando esse terceiro esporte se firma na cidade, mas com menos popularidade do que os 

anteriores.
252

 

A natação não foi capaz de atrair multidões tão expressivas quanto o remo ou o 

turfe, mas também teve uma organização esportiva precoce: três anos depois de fundado o 

Náutico, foi fundado o Centro Náutico Feminino, Clube de natação, em 1918, 

acompanhado pelo Jundiahy Clube , meses depois, também Clube  de natação. É 

interessante notar que os quatro Clubes citados promoveram atividades de remo e de 

natação, às vezes com ajuda mútua.
253

 

Não seria somente nas águas que a circundam que a cidade desenvolveria seus 

esportes. Além do futebol 
254

, que logo se desenvolve, sete anos após a fundação do 

primeiro Clube de natação de Natal seria registrada a imagem mais antiga que se tem sobre 

a prática do tênis na cidade. Em Outubro de 1925, a revista Escola Doméstica publica uma 

matéria na qual expõe suas alunas de raquete na mão e de camisa branca, como se jogava 

tradicionalmente no exterior. Diferem as locais das do exterior  principalmente pelo traje 
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um pouco diferente do branco completo tradicional da prática tenista, e por, estarem de saia 

escura, e não de vestido. 

 

 
Figura 4 - Autor desconhecido. Jogando o "tênis". 1 fotografia, p&b. In: Escola Doméstica, Natal, 

1925, v.1, n.1.  

É notável que as meninas da Escola Doméstica tivessem certo orgulho de estarem 

vestidas para a prática e estarem jogando, mas também é notável o teor de improviso da 

prática desse esporte nessa escola, o qual não se manifesta apenas na roupa: além de as 

julgadoras não estarem completamente de branco, pode-se perceber que as copas das 

árvores entram nos limites da quadra. A própria quadra inclusive também parecer ter 

grandes chamadas de improviso: a linha que passa embaixo da segunda menina, da direita 

para a esquerda, é extremamente larga e algumas próximas à rede do lado da árvore onde 
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estão as meninas parecem ter falhas. Além disso, as próprias árvores estão muito próximas 

da quadra o que dificulta alguns movimentos de fora para dentro desta quadra. 

Apesar dessa aparência relativamente descuidada, a imagem figura na capa de uma 

revista, não tão importante, é verdade, mas é anunciada, nitidamente, como expondo uma 

prática corporal elogiável. Na verdade, parece, inclusive, uma espécie de propaganda das 

meninas e da escola. Em razão disso, mesmo que improvisada, a prática do tênis já aparece 

com potencial e com certo status, como um hobby relativamente sofisticado. 

A atribuição de elegância e sofisticação ao tênis também pode ser percebida pela 

matéria ao redor da foto. Essa foto não se está numa sessão esportiva da revista; ao 

contrário a matéria trata de um elogio a artistas que tinham vindo realizar apresentações no 

teatro ao lado da escola, o Teatro Carlos Gomes. Além disso, o texto também agradece às 

artistas pela visita à Escola Doméstica. As atrizes e pianistas em questão eram Maria 

Castro, Carmen e Maria Braga e Judith Maranhão. 
255

 A apresentação delas, segundo a 

matéria que acompanha a foto, fora uma manifestação fina, pois elas apresentaram a beleza 

da arte e a grandeza do teatro ao público natalense. Assim, tê-las dentro de seus muros foi 

motivo de orgulho ou, no mínimo, de gratidão para o corpo docente e o discente da escola. 

Afinal, quantas escolas do estado, talvez até da região Norte toda, teriam artistas da capital 

federal em seu terreno comunicando-se com os alunos?  

Dois elementos muito elucidativos podem ser inferidos da apresentação conjunta da 

foto e do texto de agradecimento às artistas que a contorna. O primeiro deles é a associação 

da elegância e da fineza à presença feminina. Nessa matéria, fala-se em meninas e em 

artistas longamente e quase exclusivamente. É como se, para ter-se um ambiente elegante e 

fino, fosse necessária a presença das mulheres. Assim, ao apresentar a figura feminina ao 

público maior a partir de uma revista, em sua capa, a instituição mostra um modelo de 

mulher fina com elementos traçados. Se pensarmos bem, trata-se de uma apresentação de 

arte ilustrada pelo esporte, ambos configurando, conjuntamente, elementos de uma estética 
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feminina moderna. As meninas tenistas e o texto sobre arte associam a convicção do corpo 

belo (um corpo em movimento ou pronto para ele), ao lidar com as melodias, com a 

interpretação das boas obras, enfim, com as artes finas.  

O último deles é o destaque do público. Para a revista, o público merecia destaque 

tanto quanto as artistas, por ter sido capaz de compreender e valorizar esses tipo de 

espetáculo, o que, por si só, qualificaria esse público - os bem abastados da cidade, muito 

provavelmente. Inusitadamente, a estratégia da revista para elogiar as artistas é um ótimo 

exemplo desse valor atribuído aos espectadores: a revista elogia as artistas a partir da 

reação do público. Nitidamente, não se tratou de qualquer público; tinha-se um publico do 

tipo que sabia (assim se disse) apreciar a arte. Não era um público qualquer; era, portanto, 

um público difícil de lidar e convencer. As artistas eram boas justamente por terem um 

nível que agradasse a esse público, por serem artistas que deixaram “viva impressão no 

nosso fino público”.
256

 Portanto, na prática discursiva, se anteriormente a elegância e a 

fineza se exprimiam na música, no teatro, nas artes plásticas e nas ciências, daquele 

momento em diante tinha-se um esporte elegante (incipientemente elegante na verdade), o 

tênis.  

Quando o Aeroclube é inaugurado, em 1928, ele acaba por receber essa elegância 

própria das mulheres em geral, dispõe de quadras de tênis e de um salão de festas. Assim, 

como o tênis, especificamente, teve uma aceitação mais forte das mulheres, a vestimenta 

usada na quadra é associada a um padrão de moda esportiva geral. Ou seja, a partir do tênis 

é que parece ter surgido a invasão cotidiana da moda desportiva. Nesse sentido, a moda 

feminina desenvolvida favorecia a plástica dos movimentos e ilustrava o modo por como a 

atleta se movimentava. Notavelmente, a prática desse esporte tinha um teor estético notório, 

assim como as atribuições femininas. Consequentemente, a prática por mulheres dava à 

praticante certa adição de fineza e, não raro, de beleza. E toda uma moda que ultrapassava 

os limites da quadra foi-se associando a uma possibilidade estética para as mulheres, que 

queriam participar da vida esportiva, ao mesmo tempo em que queriam continuar a cultivar 

seus cuidados estéticos intensamente. 

                                                 
256

 ESCOLA Doméstica, v.1, n.1, 1925,Grifos nossos. 



116 

 

Além dos cuidados estéticos, essa nova opção de roupa parecia também deixar 

transparecer saúde, ou melhor, salubridade. Um exemplo da associação entre vestimenta, 

movimentação e saúde pode ser observado na propaganda de remédio reproduzida a seguir: 

 

 

Figura 5 - EMULSÃO de Scott. Emulsão de Scott. Desenho impresso em jornal. In: A República, 

Natal, 9 de Mar. de 1929. 

 

As moças continham em si, ou a elas eram atribuídas, convicções estéticas 

importantes tanto para o corpo quando para o espírito. Acreditava-se que elas tinham graça 

e inteligência que deveriam ser notadas e apreciadas (pareciam peças fundamentais da 

feminilidade). Além desse jeito de se portar, designado como graça, e do de pensar, 

designado como inteligência, os atrativos estéticos eram também elementos fundamentais. 

Nessa propaganda, se pensarmos no intuito natural de qualquer propagandista de mostrar o 

melhor que se pode ter, os atrativos parecem ser os elementos do corpo, a beleza estética, 
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em si, da mulher. Deduzimos isso informação da presença solitária da mulher (ou menina?) 

de cabelo acima do ombro, vestido justo, mas com saia ao vento, em movimento. Apesar de 

vermos a mulher solitária na foto, infelizmente não existe nada escrito sobre a estética do 

corpo feminino. Contudo, ainda se pode perceber a força da movimentação. Para podermos 

perceber o valor de se movimentar, na propaganda de remédio o cabelo da moça está em 

movimento, e o vestido também. Tratoa-se de cabelo curto, que facilita o movimento e 

favorece a aparição do rosto. Mas seriam esses os únicos “atrativos”, como diz o anúncio? 

Tudo indica que não, porque o próprio anúncio fala em mulher dotada, fala em “formosos 

dotes”, que não devem ser apenas os cabelos.  

Todas essas características positivas, apesar de serem atribuídas às mulheres de 

modo direto, só poderiam ser garantidas pela salubridade, o que é intencionalmente 

associado pelo remédio. A propaganda do alimento que serviria para nutrir completamente 

as moças, a Emulsão de Scott, indica que a salubridade é condição para que todos os 

demais dotes femininos sejam aproveitados. Mesmo que os interesses comerciais nos 

impeçam de saber se a associação entre beleza e salubridade no corpo feminino tenham se 

processado dessa forma tão direta, a imagem da mulher saudável indica muita coisa. 

Ela está usando um vestido de mangas longas que substituiriam os aquecedores 

suéteres europeus, mas manteriam a elegância mesmo assim; cobrindo os braços até o 

pulso, mas permitindo o movimento livre das pernas. O próprio vestido é desenhado em 

movimento. A mulher saudável, nesse desenho, além de sorridente, é esbelta e parece 

insinuar a capacidade de se movimentar. Ela ilustra que se trata de uma moda que cumpria 

necessidades de sociabilidade, mas também era presente em eventos esportivos. Por sinal, 

parece que foi no esporte, em especial no tênis, que a moda francesa New knit foi 

popularizada. 

Reconhecida, no mundo todo, até 1926, como a melhor tenista de todas, a francesa 

Suzanne Lenglen teve forte influência na moda esportiva do tênis. Chamada de la 

Divine
257

, Lenglen passou a usar em quadra as roupas desenhadas pelo estilista, também 

francês, Jean Patou. Patou converteu as roupas que escondiam todo o corpo das meninas em 

roupas que permitissem a movimentação necessária para a vida moderna. A tenista Lenglen 
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 LITTLE, Alan. Suzanne Lenglen: tennis idol of the twenties. [S.l: s.n.], 1988. Chegou à marca de 97,99% 

de jogos ganhos e é a mulher homenageada no torneio Roland Garros cuja uma das quadras tem o nome dela. 
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foi extremamente fundamental para espalhar esse novo estilo de vestimenta, que prezava 

marcar o movimento corporal tanto quanto deixara transparecer as formas. 

O estilo composto por lã, normalmente, subia as meias até depois do joelho, mas 

trazia as saias dos calcanhares até as coxas, assim como as mangas das blusas iam para 

antes dos cotovelos. As roupas facilitavam os movimentos e favoreciam a precisão. Quando 

as saias não cobriam as pernas apenas até as coxas, o desenho e o tecido do vestido ou da 

saia eram pensados de um modo que, ao invés de impedir ou dificultar o movimento pelo 

peso ou pela justeza e pelo comprimento, ressaltavam-no. O cabelo das meninas encurtou 

consideravelmente, ficando por cima dos ombros, o que também permite mais movimento, 

mais leveza.
258

 

Por isso, podemos dizer que, diante da popularidade da moda francesa e da imagem 

do tênis como esporte elegante, as meninas da foto na Escola Doméstica estão de fato 

prontas para o movimento, prontas para o tênis, em cabelo, roupa, raquete (mesmo na 

quadra improvisada), tal como o esporte era propagandeado, principalmente pelo principal 

nome do esporte na época, que era feminino, como já dissemos, Susanne Lenglen. O estilo 

produzido por um dos estilistas mais famosos da França parece ter influenciado mais gente 

do que ele próprio poderia ter esperado. Quando vemos a foto de duas tenistas tirada um 

ano depois da imagem na Escola Doméstica, existem várias semelhanças, que sugerem uma 

opção estética bastante famosa. Vejamos as imagens das francesas ao lado da das 

natalenses, com atenção ao tamanho do vestido, ao corte da saia e ao comprimento do 

cabelo. 
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 Em inglês o nome desse estilo era the knit wear, o que eu traduzira como moda crochê. Cf. 

SMITHSONIAN PROJECT. Fashion: The definitive history of costume and style. New York: Dorley 

Kindersley, 2012. 
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Esse modelo estético proporciona a qualidade de elegante, de fino. Por isso, a 

palavra que melhor descreve o evento das musas visitantes é “fineza”. E é, no mínimo, 

curioso, o autor aproveitar aquela oportunidade para generalizar o modelo estético e de 

comportamento para as mulheres do um modo geral: as artes e os esportes pareciam opções 

de vida louváveis para as mulheres. Para o autor do texto, mas possivelmente, não só para 

ele, era “tudo isso um atestado das reais possibilidades da mulher brasileira nos domínios 

da arte”. O fino público acima comentado, muito possivelmente incluía essas meninas e 

seus familiares. Por isso, as meninas de raquete na mão ou as meninas da instituição da qual 

elas faziam parte eram designadas como finas. Junto à fineza de ser, portanto, encontravam-

se a música, o teatro e, agora, o tênis. 

As tentativas de expandir a fineza a partir do tênis não ficaram apenas com a Escola 

Doméstica. O tênis demorou um pouco para se firmar na cidade. Foi apenas depois do 

aumento da ocupação imobiliária da Cidade Nova que se optou por construir um Clube  

especialmente voltado para a prática desse esporte. Depois da ampliação da linha do bonde 

Figura 6 - AGENCE DE PRESSE MEURISSE. 1926. 1 fotografia, p&b. Bibliothèque nationale de France. 

Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Suzanne_Lenglen,_Julie_Vlasto,_1926.jpg>. 

Acesso em: 12 de Jun. 2015. A foto da esquerda é a mesma da figura 5 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9025086x/
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elétrico, o Natal Tênis Clube foi inaugurado na região do Tirol, no bairro Cidade Nova, em 

1927.
259

 Permaneceu como único Clube de tênis até 1928, com a inauguração do 

Aeroclube. 

Mesmo sendo denominado Natal Tênis Clube , temos poucos motivos para crer que 

esse Clube (que abrigou a prática do tênis depois do início desse na Escola Doméstica) se 

resumia a ele. Pois a mistura de diferentes atividades parecia compor o conceito de Clube  

que imperava na cidade. Nesse sentido, os clubes muitas vezes, organizavam ou 

acomodavam eventos uns dos outros, abrigavam palestras
260

 e solenidades diversas, o que 

diversificava suas atividades. Um exemplo disso foi a fundação do Conselho Superior dos 

Sportes Náuticos.
261

 Tendo-se em vista o crescimento do esporte na cidade e das constantes 

competições fora de Natal, tentou-se organizar uma federação que promovesse os esportes 

náuticos, e a solenidade de fundação não ocorreu nem no Remo nem no Náutico (Clubesde 

regatas da cidade), mas no Natal Clube, que não era um Clube esportivo.
262

 

Além da diversificação das atividades desenvolvidas, talvez o traço que melhor 

possa definir um Clube natalense do começo do século seja a realização de bailes. Além das 

fundamentais conversas de pátio e de corredores, as quais entretêm e relacionam todos os 

tipos de pessoas, dos mais novos aos mais idosos, eles, eram uma constante imprescindível. 

Assim, os bailes que eram de fato para todos os tipos de sócios - os velhos, os de meia-

idade, os jovens e, às vezes, quem sabe, crianças – impuseram-se como a grande constante 

dos Clubes. 

Os bailes não ocorriam apenas nos clubes. Muito pelo contrário, eles já eram 

frequentes nos cafés, que tocavam jazz, foxtrot e tango 
263

 faziam parte do cotidiano da vida 

natalense antes dos clubes. Com a movimentação mais fortemente marcada em seus passos, 

os estilos musicais recém-chegados na cidade já atuavam mais sobre a cintura, os braços e 
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 MARINHO, Márcia M. F. Natal também civiliza-se: sociabilidade, lazer e esporte na Belle Époque 

natalense (1900-1930), p. 90-110. 
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 O principal Clube da cidade até o Aeroclubee ser fundado, o Natal Clube e, fundado em 1906, não era 

esportivo, era um Clube voltado para a realizações de eventos sociais como formaturas e palestras, como por 

exemplo, um importante palestra sobre o melhoramento da raça natalense pronunciada no Natal Clube Ibid., 

p. 81-104. 
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 Ibid., p. 113. 
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 Existem mais esportes se desenvolvendo depois da consolidação do remo, cada um com sua popularidade e 

importância, bem como vários cafés e Clube voltados para a socialização dos membros. Optamos por nos ater 

a esses o tênis, porque a Natação decorre do Remo e, ela e o tênis são constantes no Aeroclubee de Natal. 

Mais detalhes sobre a história dos cafés de outros esportes podem ser pesquisados no livro de Marinho.(Ibid.). 
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 Ibid., p. 79. 
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as pernas do que sobre o vestido e o salto alto, como fazia a antiga valsa. O movimento, 

para aquelas pessoas, já era uma forma nova de expressão, pois os novos estilos de dança, 

principalmente o foxtrot e o jazz
264

, eram estilos de muito maior agilidade.  

Além disso, esses estilos, principalmente o jazz, são estilos que têm em si uma 

expressão marcante da individualidade, expressa justamente na dificuldade de se criarem 

passos específicos a serem repetidos por todos. Diferentemente da valsa, o jazz
265

 

(provavelmente o swing), o Foxtrot
266

 e o tango
267

 expõem o corpo em movimento não 

apenas mais rápidos, porém mais espontâneos e insinuantes. 
268

 Diferentemente das danças 

anteriores, que possivelmente julgavam o dançarino (amador ou profissional) pela 
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 A significação do movimento para aquelas pessoas já era uma forma nova de expressão, pois os estilos 

Jazz e Foxtrote, principalmente o primeiro, O movimento, para aquelas pessoas, já era uma forma nova de 

expressão, pois os novos estilos de dança, principalmente o foxtrot e o jazz
264

, eram estilos de muito maior 

agilidade. em si uma expressão marcante da individualidade, expressa justamente na dificuldade de se criarem 

passos específicos a serem repetidos por todos. Diferentemente das danças anteriores, que possivelmente 

julgavam o dançarino (amador ou profissional) pela capacidade que ele tinha de fazer os passos dele o mais 

parecido possível com os passos padrões, agora, a criação dos passos e uma maior liberdade de escolha e de 

ordenação deles davam um gosto diferente de dançar. Não é à toa, que o Jazz se torna um bem cultural 
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Paz e Terra, 2011. p.75-101; 229-257; 289. 
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University of Illinois Press, 2009. 
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capacidade de fazer passos o mais parecidos possível com os passos padrões, agora a 

criação dos passos e uma maior liberdade de escolha e de ordenação deles davam um gosto 

diferente ao dançar e uma valorização diferente aos dançarinos, tanto os amadores quanto 

os profissionais.  

Os Clubes e os cafés (que, à época, mais pareciam discotecas, pela constante 

realização de bailes) abrigavam danças que representavam, principalmente para as 

mulheres, mas não só para elas, a possibilidade de seguir um ritmo ao bel-prazer, com uma 

liberdade individual experimentada voluntariamente. Não é sem razão, portanto, que o 

aumento da frequência dos movimentos das danças, a liberdade para com parceiros e 

parceiras e a diminuição do tamanho das roupas foram acompanhados da sedução. Um 

exemplo disso é o fato de os homens 

 

Mais musculosos, os mais ágeis que se destacavam nas festas esportivas, 

nos banhos de mar. (...) [serem] alvos dos olhares apaixonados das moças 

nos bailes do Natal-Clube  e do Aero Clube e.
269 

Vale pontuar que muitas danças e bailes eram constantemente ofertados ao público 

que tivesse condição de frequentar, propiciando movimento, sensação de liberdade e 

sociabilidade. Neles, as meninas já estavam com saias mais leves e de cabelo mais curto, 

acima dos ombros. Dançavam mais livremente, num ritmo que a música levava e que os 

trajes permitiam. Era a experimentação de uma liberdade corporal inédita
270

 e de interação 

entre os gêneros e as idades.
271

 

É importante frisar que os bailes foram fundamentais para que o Aero Clube e o 

Natal-Clube pudessem tornar-se os dois mais “badalados”, bem vistos e movimentados 

Clubes da cidade, em 1929. Tamanha era a representatividade dos bailes desses Clubesque, 

não raramente, eram noticiados como eventos importantes para a cidade, o que nos leva a 

pensar tanto em uma propaganda dos novos hábitos quanto em uma expansão dos valores 

cultuados nos Clubes para o resto da cidade.
272
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Além das atividades esportivas e dançantes, dos encontros eruditos e solenes e dos 

bailes regulares, em Natal os clubes davam ao carnaval uma atenção diferenciada. O Natal 

Clube , por exemplo, sediou vários bailes de carnaval.
273

 O Centro Náutico Potengi, por sua 

vez, reuniu os atletas, durante o desfile de carnaval, diante de jurados selecionados dentre 

os comerciantes da Ribeira para elegerem um vencedor.  

Talvez a celebração do carnaval pelos Clubestenha se iniciado como uma pequenina 

tradição, vinda de um café do fim do século XIX, chamado Potyguarania que se tornou um 

ponto de passagem e pausa “obrigatória” durante o carnaval: “estava sempre bem 

ornamentado, iluminado, fazendo-se parada obrigatória dos foliões que desejassem brincar 

os festejos do Rei Momo na Cidade Alta”.
274

 

Por fim, talvez o último traço dessas instituições seja uma relação mínima com as 

outras instituições. Havia momentos nos quais o cinema servia para anúncios do Aero 

Clube e, bem como, o Natal-Clube recebia solenidades mais elegantes do Clubesde remo. E 

com essa característica de receber instituições, dificilmente um Clube  se atinha a um único 

eixo de atividades. O Náutico Potengi, por exemplo, organizou um festival de cinema para 

levantar fundos. 

Diante de tudo isso, foi criado um Clube que parecia introduzir todas essas 

convicções em si e, consequentemente, as práticas corporais, as demandas arquitetônicas e 

o conceito de clube , tal como era compreendido: o Aeroclube e do Rio Grande do Norte. O 

Aero clube e iria hospedar a prática do tênis, da natação e dos piqueniques; nele seria 

fundada a primeira escola de voo civil do estado, a escola de aviação do Aero Clube e; e, 

por fim, seus bailes com a presença de políticos, comerciantes bem-sucedidos, aviadores e 

atletas logo se tornaram os mais glamourosos da cidade, o que o tornava um Clube 

peculiar. 

 

                                                                                                                                                     
objetos, mas o número de analfabetos era ainda muito maior do que o dos alfabetizados o que nos impede de 

inferir que a modernidade atingiu toda a cidade de modo fulminante. Há indícios dos dois lados. Não há como 

negar que a força da arquitetura, a construção do traçado urbano com amplas avenidas, a prática aberta da 

natação no mar, a participação nas regatas, a propaganda das roupas, o "boca-a-boca" a respeito das notícias 

de jornais, as festividades para os aviadores foram elos públicos de valores modernos com incontáveis 

pessoas. Porém, as permanências do entrudo, do despejo de lixo nos rios, dos animais rurais soltos na rua, do 

Paço da Pátria permanentemente insalubre, do número de retirantes e do número de analfabetos nos indicam 

os limites dessa ordem. 
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CAPÍTULO 2: A MONTAGEM DO PLANO 

2.1 O militar, o comerciante e o presidente: o Clube como construção coletiva 
Sonho que se sonha só é só um sonho, 

mas sonho que se sonha junto é 

realidade. 

(Raul Seixas) 

 

O Aeroclube já aglutinava mesmo vários elementos da modernidade que outros 

Clubes juntos os tinham, no entanto antes dele nenhuma instituição social ou de lazer fora 

parte de um projeto político mais amplo. Nesse sentido, foi na associação ao projeto de 

fomento à aviação de Juvenal Lamartine que a instituição fez boa parte de sua fama, 

principalmente fora do estado. 

 No entanto, mesmo que tenha sido associado, veementemente, durante nas matérias 

d’A República, ao projeto de fomento da aviação no Rio Grande do Norte, promovido 

principalmente pelo presidente do estado, em 1928, ano de sua fundação, Juvenal 

Lamartine, o Aeroclube, ao que parece, não foi concebido pelo próprio Lamartine. 

 Foi um civil, bem rico, é verdade, Fernando Pedroza, quem primeiro pensou no 

projeto de se ter um Clube  de aviação no estado. Isso faz sentido, porque a aviação já era 

considerada um avanço material. E, concomitantemente, além de sua riqueza e sucesso 

empresarial, o comerciante era conhecido dentro e fora do estado por suas medidas 

avançadas para a época, como a adoção de aviões particulares. Em razão disso, ele gozava 

de certa posição de relevância na sociedade. Em uma ocasião específica, por exemplo, 

quando entrevistado pelo jornal pernambucano A Notícia, ele foi apresentado como “um 

tipo de grande comerciante moderno, de ideias largas e avançadas à Americana”. Somado a 

tudo isso, o próprio Pedroza já haveria estudado nos EUA e voltara ao Brasil com diversas 

ideias para a desta, implantando mudanças na gestão de sua empresa para dotá-la de 

atividades diversificadas, o que lhe rendeu certo destaque no meio empresarial.
275

 

 Uma das inovações que teria empreendido em sua empresa teria sido a compra de 

um avião particular para que ele pudesse locomover-se por suas posses e pelas da empresa. 

Ao adquirir um biplano de tipo Gipsy, próprio para a aviação de pequeno porte, pretendia 
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interligar suas agências comerciais por meio de um táxi aéreo
276

, o que, para a época, era 

um enorme glamour. 

 Mas o que tem a ver o impetuoso interesse comercial prostrado como nódoa na 

personalidade de Pedroza com o Aeroclube? Poucas razões temos para duvidar de que se 

tratasse de uma realização pessoal do comerciante. Não há motivo para apostar na 

possibilidade de o Clube  ter significado um investimento para ele. Na verdade, um Clube  

lhe daria mais trabalho e significaria volumosos gastos iniciais, cuja recuperação seria 

muito dificil de prever. Assim, dentre as opções disponíveis para o comerciante, muito 

provavelmente o Clube  deve ter tido um sentido pessoal e afetivo. Essa hipótese se embasa 

tanto nas prováveis dificuldade de lucro do Clube (o clube não foi fundado em nome e nem 

em posse de Pedroza) quanto na própria trajetória de vida familiar do mesmo comerciante.  

Em sua vida pessoal, além de seu Gipsy, cujo uso era voltado para seu táxi aéreo 

empresarial, a aviação parecia remeter-lhe à própria relação com seu pai. 

Segundo o escritor Paulo Viveiros, o pai de Fernando Pedroza, Fabrício Pedroza, já 

era um “sonhador da aviação”. Em um tempo em que a aviação representava insegurança e, 

praticamente, puro senso de aventura, tal pretensão custou-lhe a própria vida, tem um 

acidente aéreo. Mesmo assim, ao invés de trauma, parece que para Fernando Pedroza a 

morte do seu pai significou incentivo e ímpeto para empreender ações que seu próprio pai 

poderia ter realizado. Assim, o trágico contato com os aviões que seu pai tivera não 

desanimou Fernando Pedroza; ao contrário, ele pôs sua trajetória pessoal nessa direção. 

 O último elemento que temos para argumentar a respeito dos objetivos de Pedroza é 

o fato de ele estar na primeira turma de formandos da escola de voo do Aeroclube. Assim, 

como é difícil imaginar muitos privilégios que sua vida profissional já não lhe tivesse 

proporcionado, se levarmos em consideração sua presença na turma de aviadores, 

poderemos pensar que virar piloto era de fato uma de suas ambições pessoais. 

 Com negócios no Rio Grande do Norte, era de se pensar que ele precisasse de uma 

escola de voo próxima a seu local de trabalho e residência. O Aeroclube Brasileiro, em 

Campo dos Afonsos, não parecia abrigar qualquer militar que quisesse participar dele, 

menos ainda civis. Mesmo se fosse para a Escola de Voo de Campinas, a distância de casa 

e do trabalho eram empecilhos cruciais para iniciar sua instrução de voo em São Paulo. 
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Autodidatismo? Pouco provável: muito tempo, dinheiro, dedicação e perigo gastos para um 

ocupado exportador. Restava-lhe empreender algum projeto particular. 

 Vivendo no Rio Grande do Norte e em contato com a mídia em geral, Pedroza já 

sabia que a aviação mundial evoluía muito rapidamente, devido aos reides de vários 

lugares, que cortavam os ares mundo afora. Deveria ele saber que não eram poucos os que 

vinham a Natal. Em 1929, a cidade passou a de fato, compor o cenário mundial de 

aviadores, mesmo sem ter muito a oferecer além do rio Potengi e do posterior campo de 

Parnamirim, construído pelos franceses.  

  Entretanto, a fundação de uma escola de voo de um modo autônomo, sem a ajuda 

alheia, mesmo para o afortunadíssimo comerciante, não seria fácil. A legislação sobre a 

aviação, a noção de administração, a contratação de professores eram, nesse sentido, 

elementos que dificultavam essa opção. Mesmo dono de grandiosa fortuna, a possibilidade 

da compra de terreno propício, de aviões – no plural mesmo – a contratação de mão de obra 

especializada, escassíssima no Brasil, não lhe trariam garantia nenhuma de algum retorno 

para os extensos gastos que teria. Definitivamente, ele precisava de ajuda. 

 Convicto do valor da velocidade, da liberdade de voar e conhecedor dos benefícios 

comerciais que a movimentação e a velocidade do seu Gipsy propiciavam, se tivesse, de 

fato, a intenção de avançar no projeto de se envolver mais a fundo na aviação precisaria ter 

mais informações a respeito de escolas de voo. Nesse sentido, em uma oportunidade de 

falar em nome do Aeroclube (depois de mais de um ano da fundação do clube), o ocupado 

comerciante Fernando Pedroza, em 20 de nov. de 1929, contar como recorreu a Manoel A. 

P. de Vasconcellos para obter auxílio. 

 A aproximação com Manoel Vasconcellos foi proveitosa por vários motivos: este, 

era, em primeiro lugar, era parente de Pedroza, pois o bisavô Pedroza (Fabrício) fora 

casado com uma Vasconcellos (Ana da Silva) e, muito provavelmente, as relações entre as 

famílias deveriam ser positivas, o que os aproximava. Segundo Pery Lamartine, eles eram 

parentes relativamente próximos e se encontravam com frequência no Rio de Janeiro.
277
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Além de primo, Vasconcellos era um militar de destaque e de importância nacional. 

Vivia no Rio de Janeiro e era capitão-tenente aviador naval. "Esse oficial havia feito curso 

na Inglaterra no período da primeira grande guerra (1914/18) e havia sido indicado pelo 

Ministro da Marinha para organizar a Aviação Naval brasileira”.
278

 À época, trabalhava no 

Aeroclube Brasileiro.  

Durante os primeiros anos de contato intenso entre os primos e a organização inicial 

do Clube , Vasconcellos expõe alguns elementos desse contato inicial com seu, como disse 

ele, “amigo e conterrâneo”. Com pouca modéstia, e com bastante experiência na navegação 

aérea, o capitão-tenente aviador conta que já era “aviador, instruído e educado em pais onde 

a aviação é tratada (?) [em relação à] forças a que estão condicionados o progresso, o surto 

econômico e a defesa e segurança nacional" e lamenta estar "habituado a displicência com 

que dela cuidamos no Brasil”. 279 

Assim, logo de início, o próprio marinheiro percebeu que tentar abrir um Aeroclube 

no Rio Grande do Norte seria algo difícil de pensar, algo um pouco fora das possibilidades 

e desencorajou Pedroza a continuar com seus objetivos. Porém este insistiu na ideia e, 

deixando transparecer individualismo (expresso no pronome adjetivo possessivo "meu") e 

apego à liberdade (expresso nos vocábulos “futuro” e “caminho”), usa a relação deles, as 

afinidades pessoais entre os dois e diz: “Foi você quem me abriu os olhos para a aviação; 

agora vejo meu futuro e quero seguir meu caminho: desbravar”.
280

 Daí em diante, Manoel 

Vasconcellos parece adentrar no projeto. 

Entretanto, os documentos que temos não nos informam a respeito de mais 

meandros desse conturbado primeiro momento de movimentação entre Pedroza e 

Vasconcellos. Esse contato nos permite pensar que havia um objetivo de se construir uma 

escola de voo, porém a decisão de ter-se um Aeroclube ainda é para nós enigmática. No 

entanto, Vasconcellos era membro central do Aeroclube Brasileiro e, muito provavelmente, 

já conhecia o funcionamento de outros Aeroclubes. Assim, a ideia de fundar uma escola de 

voo a partir de um Aeroclube parece ter sido desenvolvida por Vasconcellos  

Os primos, de alguma forma (para nós perdida na escassez de fontes), 

inusitadamente, levam então o projeto ao presidente do estado, Juvenal Lamartine, o qual 
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decide apoiá-lo.
281

 Assim sendo, o presidente do estado também passa a solicitar ao 

tenente-capitão algumas ações a serem implementadas lá no Rio de Janeiro, junto ao 

Ministério da Marinha. Encaminhando a Vasconcellos um telegrama, Pedroza informa-lhe 

a respeito de um convite de Juvenal Lamartine para “examinar as possibilidades de um 

Aeroclube, de uma escola de voo e de um programa aviatório que pudesse, mais tarde, 

revigorar as forças econômicas do Estado, acelerando o desenvolvimento delas”.
282

  

Entrementes, por sua vez, Juvenal Lamartine já estava, previamente, interessado em 

fomentar a aviação no estado. O contato com Vasconcellos, assim, é mais um passo no 

intuito de modernizar o Rio Grande do Norte. O presidente já se entusiasmara com a 

chegada de vários aviões à cidade. Toda aquela competição pelos recordes deve ter incutido 

nele a intenção de participar dela de um modo também competitivo e tê-lo levado a 

acreditar que a aviação desenvolveria mais uma forma de comunicação da capital com o 

interior, tal como fizeram as linhas férreas. Dessa forma, no intuito de movimentar o estado, 

com mais objetos e pessoas em constante fluxo, Lamartine sentir-se como se algo tivesse 

que ser feito para dar à cidade uma feição o mais moderna possível.  

Em razão disso, talvez, a opção pelo desenvolvimento aviatório poderia destacar 

Natal dentre as demais cidades brasileiras. Muito provavelmente, a falta de saber-fazer do 

presidente fortaleceu ainda mais o contato dele com Vasconcellos. Comprometido com o 

projeto de ampliar aquilo que Natal poderia oferecer aos aviadores, o presidente passa a 

imaginar o todo estado extremamente movimentado e com a comunicação plena entre os 

municípios, com aviões trabalhando nesse sentido. Então, decide ampliar as possiblidades 

de pouso para além do campo de Parnamirim construído pela CGA. E, para isso, manda 

construir campos de pouso e aterrissagem por todo o estado. Convicto da importância da 

velocidade e da movimentação planeja tornar famoso um Rio Grande do Norte moderno em 

devido à quantidade de aviões que recebe em seu território e à possibilidade de se voar 

dentro de seus limites. 

Assim sendo, o projeto de um Aeroclube sanaria a necessidade de aviadores, uma 

vez que teria a formação deles dentro do estado. Por isso, talvez mais do que por qualquer 

outro motivo, a ideia de um Aeroclube se torna uma boa alternativa para eles e se aproxima 
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cada vez mais desse projeto, mais amplo, de modernizar a cidade e do mais específico, de 

fazê-lo a partir da aviação.  

De modo geral, o uso de Aeroclubes para a integração territorial tinha sido 

inventado primeiro pelo ministro britânico Samuel Hoare. No caso inglês, conta 

Vasconcelos, o Aeroclube deu certo, principalmente porque, além de ser um instrumento de 

defesa do território da metrópole, como de todas as colônias, ele, por si só, fomentou a 

aviação e criou uma rede de comunicação.
283

 

Não temos certeza se Lamartine conhecia ou não essa experiência britânica. 

Entretanto, como Vasconcelos a conhecia, temos poucos motivos para duvidar de que o 

presidente do estado a desconhecesse.
284

 Além disso, os objetivos declarados pelo 

presidente e pela diretoria e o papel atribuído ao Aeroclube em muito se assemelham ao 

que foi feito na Inglaterra. Segundo Vasconcellos, lá vários campos de voos ligavam um 

Aeroclube a outro. Não teria sido exatamente essa a intenção de Juvenal Lamartine quando 

construiu mais de vinte campos de pouso em menos de dois anos? Afinal, para que um 

Aeroclube se não fosse possível sobrevoar o estado? E para que os campos de voo estado  

adentro se não fosse, principalmente, para os aviões que já estavam em circulação no 

estado? A opção de um Clube que formasse os aviadores que iriam pilotar de uma ponta a 

outra, de campo em campo, dentro do Rio Grande do Norte, faz muito sentido. Daí a 

importância atribuída ao Aeroclube e tantos recursos nele investidos. 

A partir da alusão ao que ocorreu na Inglaterra, notamos, por trás de tudo isto – dos 

voos, das pistas, das avenidas –, uma tentativa desenfreada de alcançar um nível de 

desenvolvimento julgado superior,
285

 nível, este, observado nos países europeus e nos 

EUA. Era uma adequação a um modelo de vigília territorial e de locomoção no espaço que 
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atraiu boa parte dos ricos da cidade, todos conscientes do teor positivo de ser mais rápido, 

mais preciso, mais movimentado e tecnologicamente desenvolvido. Diante do exemplo 

estrangeiro, retira-se a justificativa para todo o projeto: aparecer para o mundo. A 

justificativa necessária para tanto esforço é o alinhamento ao que havia de mais moderno, 

para “ocupar o lugar que faz jus entre as nações mais avançadas do continente e do 

mundo”.
286

  

O sonho de um pioneirismo mundial, uma indústria, uma rede gigante de inventores 

e inovadores ligados à aviação em Natal era um sonho impraticável. Afinal, a corrida era 

liderada pela França e pelos EUA
287

, o que não deixava muitas esperanças de superação por 

parte de outro país ou de qualquer cidade, particularmente no Brasil.  

Se eles estavam querendo competir em nível de avanço com alguém (já que os 

reides eram fruto dessa competição e foram eles que instigaram a aviação em Natal), valer 

dizer que a competição não era tangível em termos internacionais, mas, em âmbito 

doméstico, sim. Havia poucos clubes de aviação, havia poucos aviadores no Brasil.
288

 

Dessa forma, uma corrida pelo pioneirismo em âmbito menor era possível. Entretanto, 

embora mais simples do que uma corrida internacional, a missão não seria fácil. 

 Por isso, Lamartine muito apostava nos contatos de Vasconcellos para pensar o 

projeto. O capitão da Marinha, Vasconcellos, teria que pensar no que fazer nesse sentido; 

teria que pensar alguma instituição que permitisse o desenvolvimento do estado. Ele 

trabalhava no Aeroclube Brasileiro, que era um clube militar. A diferença é que um clube 

militar é praticamente exclusivo dos militares e familiares e não havia tantos militares 

assim no Rio Grande do Norte, não com tantos interesses e recursos para levar a aviação 

adiante. A maioria dos ricos da cidade eram composta por pessoas ligadas ao comércio, à 

agricultura e ao funcionalismo público. Portanto, o funcionamento do Aeroclube não 

poderia ser exclusivamente militar, mesmo que não se pudesse dispensar os militares, já 

que eles eram os hábeis executores da técnica aviatória. Assim, sem o custeio total da 

Marinha, se houvesse uma opção para os três seria um Aeroclube civil. Existiam apenas 

quatro deles no Brasil em 1929: o do Rio de Janeiro, o de São Paulo, o de Santa Catarina e 
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o do Paraná. Mesmo sem expressão mundial, esses clubes já indicavam um caminho 

possível. 

 Assim, os três – Lamartine, Vasconcellos e Pedroza– levariam adiante a ponta do 

projeto político aviatório de Lamartine: o Aeroclube do Rio Grande do Norte.
289

 Porém 

cada um com suas próprias motivações. 

 Além da tarefa de organizar o projeto, ao que parece, a parte técnica também seria 

atribuída completamente a Vasconcellos, talvez pelo conhecimento técnico que ele deveria 

ter. O projeto seria executado pelo capitão-tenente e financiado por Pedroza e, aberta ou 

sub-repticiamente, pelo Estado, presidido por Juvenal Lamartine. O comerciante iria 

fornecer uma parte dos recursos necessários para a construção da sede e a compra de um 

avião, e o estado entraria com a outra parte: o resto dos recursos para a sede, para a compra 

do avião e o próprio terreno da sede. 

 No começo, antes da inauguração da sede, Vasconcellos já pontuava a necessidade 

da 

 

adaptação da sede do Clube  e da escola de voo, de um prédio do Estado, 

sem serventia no momento e [aproveitar a já realizada] desapropriação de 

terrenos adjacentes a esse prédio, para campo de pouso, a construção de 

dois ‘hangares’ – um nesse campo, para aeroplanos, e outros, com rampa, 

à margem do Rio, para hidro aeroplanos, a compra de dois aviões etc.
290

 

  

Mesmo sem todos esses planos expostos por Vasconcellos como necessidades para 

o Aeroclube funcionar disponíveis e prontos, o Aeroclube do Rio G. do Norte foi fundado, 

em 17 de fevereiro de 1928
291

, em uma sessão solene no Teatro Carlos Gomes, na Ribeira, 
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e contando com a presença de importantes nomes da sociedade natalense, que eram sócios 

fundadores do novo clube, como: Fernando Pedroza
292

, Cícero Aranha
293

, Cristóvão 

Bezerra Dantas
294

, Nestor dos Santos Lima
295

 e Manoel de Vasconcellos. O presidente da 

sessão foi o presidente do estado, Juvenal Lamartine. 

Na ocasião, todos falaram, mas a principal explicação foi dada por Vasconcellos, 

que tornou público o projeto, a importância dele e a associação com os projetos políticos de 

Lamartine. 

Mesmo a capital já tendo clubes socialmente importantes, como o Natal-Clube, 

Vasconcellos expõe, em seu discurso de inauguração, que “A fundação de Aeroclube nesta 

capital é um acontecimento de uma transcendência muito maior do que à primeira vista no 

que respeita a projeção ou as consequências que essa instituição irá produzir na vida do 

Estado e no seu futuro desenvolvimento, se convenientemente organizada e dirigida”
296

 –  

poderíamos dizer, se funcionar precisa e eficazmente. 

Segundo o pesquisador Fernando Coé, esse desenvolvimento aviatório era notável já 

em outros países, pois a aviação propiciava uma comunicação plena e veloz com outras 

nações, além de já demonstrar qualidades, para as sutilizas requeridas para a defesa de um 

território.
297

 No entanto, a atribuição inicial do Aeroclube não era relacionada aos 

investimentos em defesa e comunicação. Para a defesa, já se tinha a Marinha, o Aeroclube 

do Brasil e o Campo dos Afonsos; para a comunicação, instalada em Natal, a francesa CGA 

também já trabalhava. Restava ao Clube ,  
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alcançar primeiro um alto objetivo: - educação do público para 

compreender as enormes possibilidades e vital importância da aviação no 

desenvolvimento econômico, político, militar e social do país, e educação 

da juventude nacional, para habilitá-la a seguir uma carreira que terá 

muito cedo uma importância vital entre nós.
298

 

 

 O Aeroclube do Rio Grande do Norte, só fundado, não inaugurado, já era 

conclamado distinto dentre os outros quatro Aeroclubes existentes. Segundo Vasconcellos, 

os quatro “têm apenas existência decorativa e nada produzem, por falta de organização e de 

objetivos”.
299

 Por mais que possamos pensar o que deve produzir um clube, e que talvez 

Vasconcellos esteja diminuindo os outros diante da audiência para enaltecer a si próprio, o 

clube tinha algumas peculiaridades. E, ao que parece, “pelas medidas já adotadas e em 

curso de execução, será único no país”. 
300

 

 A unicidade falada por Vasconcellos parece basear-se na estrutura prometida por 

Lamartine, adequando o clube a seu governo. Segundo consta ele, “funda-se em sede 

própria, dispondo de pequeno campo de pouso, suficiente para atender as necessidades da 

instrução elementar de voo, e adquirindo dois excelentes aviões”. 
301

  

E não era tudo. A própria cidade colaborava para o funcionamento do Aeroclube do 

Rio G. do Norte, o que contribuía para sua peculiaridade. A sede do clube seria 

convenientemente adaptada para congregar-se ao público natalense em geral. “Além das 

utilidades próprias aviatórias, secções recreativas e desportivas, constituirá um centro de 

agradável atração social”. 
302

 

Ao fim da solenidade, Lamartine, concordando com as palavras de Vasconcellos, 

consolidando a importância do clube dentro de um projeto político maior, diz que quer que 

o clube, “dentro de sua esfera própria, seja um elemento preciso à elaboração de nosso 

sentimento de fraternidade continental; que fortaleça cada vez mais os fundamentos de 

nossa civilização americana, pacífica e progressista por excelência”. 
303

 

Quando fundado o Aeroclube de Natal, em fevereiro, acertado que Manuel 

Vasconcellos seria responsável por arranjar algum bom piloto capaz de ser instrutor no 
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clube. Essa missão ficou a cargo dele porque ele era professor de Aeronáutica da Escola 

Naval
304

, trabalhava na Marinha e no Aeroclube Brasileiro. Tinha sido dito por ele que as 

suas obrigações militares, inclusive no Aeroclube Brasileiro, não possibilitariam a 

permanência dele em Natal. Portanto, coube a ele mesmo, por causa de seus contatos, 

encontrar uma solução para o impasse sobre quem seria o instrutor. 

O piloto chamado foi Djalma Petit. Ele veio para que “prestasse ao clube e à Escola 

de voo o curso de sua cooperação técnica. [Com isso] foi possível afastar a maior 

dificuldade encontrada, a de obter-se um instrutor de voo que dirigisse os trabalhos de 

organização cujos programas havíamos fixado”. 
305

  

Petit teria sido um brilhante aluno do curso de Aeronáutica da Escola Naval e foi, 

por isso, estudar nos EUA e, depois, na França. Com certeza, seria difícil convencer as 

autoridades, no Rio de Janeiro, a liberá-lo, já que era tão talentoso. Porém, quando ele 

voltou do exterior, envolveu-se em revoltas militares internas e acabou preso. 
306

 Talvez, 

esse tenha sido um fator que possibilitou sua transferência para Natal. 

Mesmo assim, ter o aviador não foi fácil. O gabinete do Ministro da Marinha e o 

Estado Maior da Armada não queriam liberá-lo. Foi preciso, em razão disso, “uma última 

cartada”, uma apelação oficial do poder público. Vasconcellos deve ter posto o presidente 

Lamartine a par da situação e do impasse. Este decidiu oficialmente, isto é, em nome do 

Rio Grande do Norte, e não como presidente do Aeroclube, intervir. E foi atendido em sua 

solicitação. Com isso, o projeto Aeroclube saía do papel e das ideias e começava a ganhar 

pedra e cal. 

 

2.2 “Andando de pé enfincado”: a corrida pela importante Escola de Voo 
As he spreads his wings and shouts at the crowd 

In the name of God my father I fly. 

 

His eyes seem so glazed 

as he flies on the wings of a dream,  

(…)  

Fly, on your way, like an eagle,  

Fly as high as the sun, 
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(Iron Maiden).
307

  

  

O presidente Juvenal Lamartine, pensando a respeito de seus companheiros de 

interesse, Vasconcellos e Pedroza, “estava certo (...) [do] sadio idealismo em que eles se 

inspiravam, fixando as diretrizes práticas impostas pelo dinamismo da vida moderna e 

orientando-se no sentido indicado por elas”
308

 e já tinha doado o terreno e obtido um 

empréstimo para a reforma do prédio da sede. Mas as coisas não continuariam a caminhar 

tão rapidamente após a fundação do clube no Teatro Carlos Gomes, como talvez seus 

fundadores quisessem. Mesmo recebido o terreno, a partir de uma doação feita pelo 

estado
309

, o clube ainda demorou um ano para poder iniciar o treinamento de pilotos e 

formar sua primeira turma, o que fez do ano de 1929 no Aeroclube um ano bem corrido. 

 Vale ressaltar que os trâmites dessa doação continuam obscuros para nós. Como o 

governador Lamartine gozava de poder suficiente para isto. Ele pode ter autorizado a 

cessão do terreno para clube, transferido a posse ou o usufruto ou simplesmente ter 

aproveitado o terreno inútil para o estado, para a fundação do Aeroclube. Ele era presidente 

tanto do clube quanto do estado e, com muita autoridade, parece ter oficializado a 

transferência posteriormente, porém nossos esforços não encontraram os vestígios oficiais 

dessa transferência de terreno.  

 Entretanto, tudo indica que essa transferência de terra está dentro de uma lógica 

cultural, social, política e econômica muito peculiar de como o poder público tratava a 

geografia física da cidade há algum tempo. Segundo a pesquisadora Gabriela Siqueira, os 

terrenos, no bairro Cidade Nova, eram distribuídos segunda a lógica do ganho pessoal dos 

administradores públicos, os quais obtinham capital político, social ou econômico com o 

aforamento dos terrenos.
310

  

 Nomes como Antônio José de Melo e Souza, Joaquim Ferreira Chaves Filho, 

Miguel Augusto Seabra de Mello, Joaquim Valentim de Almeida, dentre outros, usaram 

seus foros para especular terrenos, mesmo sendo proibido por lei o foro sem construção, 
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bem como a alienação de terrenos por verdadeiras fortunas, dentre outras práticas de 

alienação e aforamento também de acordo com a lógica de ganhos de capitais simbólicos e 

econômicos.
311

 Nesse sentido, dentre vários funcionários públicos e famílias de destaque, 

estava o próprio presidente Juvenal Lamartine. Um exemplo dessa prática comum de 

aforamento e alienamento de terrenos ocorrem na primeira década do século passado, 

quando a Juvenal Lamartine, durante seu mandato de vice-governador foi aforado um 

terreno de 15.600m
2
, descumprindo-se totalmente a legislação, que determinava 30m

2 
no 

máximo. Esse terreno, depois, fora alienado pela quantia simbólica de 1 conto de réis para o 

senhor Enéas Reis, mantendo o capital cultural visando a manutenção de bons laços 

pessoais. 
312

 

 Na época da presidência do Juvenal Lamartine, as relações de aforamento e 

alienação foram ainda mais facilitadas. Isso porque o então presidente era um dos membros 

da nova força política da família Bezerra de Medeiros, recém-estabelecida no poder 

público, e as relações dele com o intendente municipal O’Grady eram extremamente 

vantajosas no que tange às terras. Como o aforamento e a fiscalização da receita fiscal e da 

alienação eram responsabilidades da Intendência municipal, as relações desta com o 

Estado, que poderia dissolvê-la, eram bastante permissivas. Assim, em várias situações, o 

estado recebeu foros e alienou terrenos por quantias contrárias às vantagens de terras, sem 

assegurar, de forma alguma, a construção nos referidos terrenos. Desse modo, várias 

relações políticas e sociais foram sendo favorecidas com a transferência de terrenos em 

Cidade Nova. 
313

 

 Infelizmente, faltam-nos detalhes dessa transação: até mesmo o tipo de terreno em 

questão é peculiar mesmo para a época, porque o terreno era de uso de um ex-presidente do 

estado. Não se sabe se era uma propriedade do estado que estava sem uso ou se era do 

antigo presidente. Ao que tudo indica, parece que era um terreno público. Assim sendo, o 

tipo de transferência realizado por Juvenal Lamartine é ainda mais confuso. Ele poderia, já 

que o fez com outros terrenos, transferi-lo para a posse de um terceiro ou para a posse dele 

mesmo ou do clube, sob o pagamento de alguma multa ou taxa de alienação. Porém, não 
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fez. E, assim, o clube se instaurou em um terreno cuja posse é peculiar: parece do estado, 

mas o uso é da instituição. Muito provavelmente, Lamartine não contava com o golpe de 30 

que o exilou do Estado e da presidência do clube, e não tomou precauções para garantir a 

posse do terreno para o clube. Assim, por mais que esteja nitidamente ligada a uma lógica 

cultural da circulação de terrenos segundo os interesses pessoais e o uso da máquina 

pública relativamente autorizado (isto é, sem perdas e processos judiciais protocolados), 

como fariam grandes latifundiários, a questão burocrática continuou confusa e sem 

vestígios. 

 Se a posse do terreno, ou o uso dele, é uma questão delicada, do ponto de vista 

burocrático, sabe-se que, durante os preparativos para a inauguração, que exigiram a 

reforma do prédio e a construção do campo de pouso na frente da sede do clube, já se tinha 

uma expectativa a respeito desta e ao papel a ela atribuído no fomento à aviação
314

. Antes 

mesmo de inaugurado propriamente dito, o clube já era visto com glamour fora do estado. 

A própria “inauguração do Aeroclube do Rio Grande do Norte promete o maior 

brilhantismo, estando o governo e diversas associações empenhados em realçar esse 

acontecimento, que vai marcar mais um importante passo em prol da aviação no Estado”.
315

 

 Uma instituição importante deveria abrigar membros e participantes importantes. 

Diante de tanta expectativa prévia criada pela fundação sem inauguração, a festa de 

inauguração deveria buscar um “brilhantismo” que fosse compatível com as atribuições do 

clube. Assim, embora se fale em multidões presentes nessa festa, é nítido o realce dado pela 

imprensa às pessoas de destaque, num lugar bonito, com vários aviões. 

Na verdade, não se sabe se multidões compareceram. Os jornais contradizem as 

próprias fotos que divulgaram a inauguração. Como dissemos anteriormente, a aviação no 

estado já tinha sido tema de eventos populares graças aos reides e não seria de se estranhar 

uma multidão para ver a inauguração do clube. Ao mesmo tempo, porém as imagens não 

mostram tanta gente assim. Ou os jornais exageraram, ou o fotógrafo da revista A Cigarra 

não inseriu em seu recorte fotográfico as pessoas que não couberam no prédio da sede, 

ficando nos portões. 
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Figura 7 - Autor Desconhecido. A Inauguração do Aeroclube. Fotografia, p&b. In: A INAUGURAÇÃO do 

Aeroclube. Cigarra, Natal, ano 2, n.3, p. 25, abr. 1929. il. 

 

 
Figura 8 - Autor desconhecido. A Inauguração do Aeroclube. Fotografia, p&b. In: VIVEIROS, Paulo 

Pinheiro de. História da aviação no Rio Grande do Norte. p.278. 

 



139 

 

Em seu foco, o fotógrafo mostra que a festividade reuniu muitos homens de terno. E 

apareceu nos noticiários, como percebemos, antes e depois como um evento pomposo.
316

 

Primeiro, juntaram-se os participantes ao redor do campo de pouso. Logo em seguida, 

anunciando a velocidade e a tecnologia da modernidade, “os aviões da Latécoère e do 

Aeroclube evoluíram sobre o campo, realizando acrobacias belas”.
317

 O Blue bird do 

Aeroclube foi pilotado por seu recém-nomeado “diretor técnico Djalma Petit, trazendo a 

bordo Fernando Pedroza”
318

, e uma aeronave da Latécoère (antigo nome da CGA, que é 

frequentemente nomeada assim nos jornais, mesmo tendo comprado a Latécoère 

anteriormente), “pilotada por Depecker, conduzindo J. Piron e dois mecânicos da 

empresa”.
319

  

Essa empresa tinha sua sede sul-americana em Natal e já tinha estreitado relações 

com o presidente do estado
320

, por isso a influência de Lamartine conseguiu unir os aviões 

franceses aos norte-rio-grandenses para uma festa que parecia mais celebrar, portanto, a 

aviação do estado do que a de um clube de aviação.
321

 

 Na ocasião se diz “o campo de aterrissagem estava repleto de povo, que assistia 

entusiasmado as proezas aéreas”
322

. Mas não só de aviões poderia consistir a festa; era 

necessário que o teor solene e oficial, em algum momento, tomasse conta do ambiente. 

Afinal, o Aeroclube era associado a um projeto político que dizia respeito a toda a cidade e 

a todo o estado, mesmo se tratando de um clube privado. Nesse sentido, Lamartine assume 
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a fala e diz “que o Aeroclube é fruto de esforço particular, auxiliado pelo governo” e que 

tem a missão de transformar “o Estado em porto ideal de junção entre a [nação? raça?] 

nacional e a estrangeira”.
323

 

O ponto máximo de solenidade seria a apresentação do primeiro avião de Natal, 

cujo nome homenageava a cidade: “Natal”. “Depois de várias acrobacias os aviões no 

campo do clube, sendo cercados pela massa popular. Foi batizado um avião do Clube  com 

o nome de 'Natal', sendo madrinhas as Sras. Lamartine e Pedroza”. 
324

 

Em uma demonstração de coragem, precisão, velocidade, tecnologia e 

movimentação 
325

, “durante a tarde, Juvenal Lamartine teve a oportunidade de realizar um 

voo sobre a cidade do Natal, pilotado por Djalma Petit, ocasião em que foram feitas 

diversas acrobacias, caindo a aeronave em parafusos, loopings e voos rasantes”. 
326

 

Finalmente, a banda da polícia militar tocou durante a tarde, estendendo-se até de 

madrugada: o baile dançante começou às 21h. O baile, extremamente refinado, com 

exigência de que o traje fosse: smoking ou branco, foi noticiado como um sucesso “de 

grande relevo no seio da sociedade natalense que, desta forma, emprestará o seu apoio e a 

sua solidariedade a uma das iniciativas mais uteis e significativas para a vida do nosso 

Estado e do próprio país”. 
327

 

A inauguração também, ao que parece, foi um sucesso na mídia e na opinião pública 

Entretanto, os objetivos do Clube ainda estavam centrados na fundação de uma escola de 

voo, e a corrida para que ela logo fosse aberta apenas havia começado. 

De fato, internamente, a inauguração significou mais um modo de manter a 

confiança no projeto e de arrecadar fundos com outras atividades do que a realização do 

plano de ter a escola de voo. As dificuldades ainda não haviam sido todas sanadas, mas já 

se tinham obtido as primeiras vitórias. Assim sendo, Pedroza, em um telegrama a 

Vasconcellos, enaltece a inauguração do Clube e a importância da aviação e, depois, 

informa onde o Clube  estava instalado. Ele conta que  
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O Aeroclube, depois do seu belo trabalho de fundação e esboço técnico, 

foi levado avante durante os minutos de intervalos entre os meus 

telegramas comerciais, conversas outras com Lamartine, Petit e Gordon. 

Decisões rápidas. Vontade decidida de vencer. Crença absoluta na 

aviação. Ideal. Passamos por cima das mil dificuldades encontradas. 

Subimos ao Tirol e lá está o nosso Clube .
328

 

 

 Nesse sentido, para que o Clube funcionasse de algum modo, quase um mês depois 

da inauguração, em “20 de janeiro de 1929, foi noticiado que a Diretoria do Aeroclube” 

decidiu que a todos os sócios desejosos de efetuarem voos sobre a nossa Capital, fossem 

facilitados os meios necessários.”.
329

 

As pistas de voos e os aviões logo se popularizaram entre os sócios, com a 

disponibilização de passeios de avião sobre a cidade. No começo, diante da empolgação, o 

controle sobre elas não pareceu ter sido muito eficaz: talvez a quantidade de voos ou de 

passageiros não tivesse recebido a devida fiscalização, o que causou certo descontrole. 

Com dificuldades financeiras desde já, o presidente do estado e do Aeroclube, vez 

por outra, usava os aviões do clube para realizar suas visitas e viagens ao interior do estado 

e não sabemos se isso era levado em conta no orçamento do clube. Talvez, com uma 

autoridade inquestionável, Lamartine não tenha entrado na contagem dos gastos do clube.  

Mesmo assim, o aparente gasto ocasionado pelo presidente não é único em relação aos 

custos com os aviões, mesmo antes da escola de voo ser inaugurada. O aparente descontrole 

do número de voos nesse começo do clube não foi apenas desses usos políticos da 

instituição civil.
330

 Em janeiro de 1929, a diretoria publica uma resolução que define novos 

critérios para o direito de voar nos aviões do clube, para selecionar e reduzir o público e 

cortar gastos. 

 O voo recreativo para os sócios parece, que era realizado aos domingos. No entanto, 

não eram apenas os sócios que voavam; aliás, tudo indica que havia uma relativa 

desorganização do público que procurava os atraentes voos sobre a cidade. Somente a partir 

do dia 20 de janeiro de 1929 é que foi regulamentado pela diretoria um aparente controle 

administrativo de quem iria voar no domingo: “Terão direito de voar as senhoras e irmãs 
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solteiras dos sócios dessa instituição”. A nota não diz, mas deixa implícito, que os sócios 

poderiam voar também.
331

  

De todo modo, além do público selecionado, o mais revelador é o que a 

regulamentação abre possibilidade para pensarmos. Se ela também regulamentou, pela 

primeira vez, os horários dos voos – “os voos terão lugar as 7 e às 10 horas nos 

domingos”
332

 – , convicto da necessidade de ser preciso, eficaz e controlado, podemos dizer 

que o clube, ainda demorou um pouco para se ajustar a uma administração precisa. Muito 

provavelmente, um número de pessoas maior do que o que cabia nos horários deveria 

buscar esse enorme atrativo do clube e aos domingos. Além disso, a proibição das mulheres 

casadas com outros homens que não os sócios também nos leva a pensar na possibilidade 

de um sócio apadrinhar toda a sua família para voar, obtendo, assim , um prestigio pessoal 

à custa do clube. Com essa determinação permeada pela eficácia e pela precisão, o clube e 

cortaria gastos, ao mesmo tempo em que estimularia outros homens a se filiarem para 

poderem levar suas esposas e outros dependentes.
333

 

Esse atrativo dos voos (embora trouxesse a contrapartida financeira), mesmo 

somado às mensalidades, não foram suficientes para que a vontade de vingar como fomento 

da aviação local de fato se tornasse realidade. Ainda foi preciso mais trabalho. As 

dificuldades para se inaugurar aquilo que teria de mais importante, aquilo que fora 

anunciado, a futura escola de voo, continuariam grandes. 

Essa escola de voo ganharia, em Natal, um sentido diferente. Para seus fundadores 

não se tratava, de qualquer escola de voo. Associada à vontade de ser mais veloz, ela 

deveria vir o mais velozmente possível. Na verdade, o que está nas entrelinhas de tantos 

esforços, de tanta vontade de vencer, como disse Pedroza no telegrama acima, é uma 

competitividade, em âmbito nacional, para se ter a primeira escola de voo do país. Por 
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menos que isso fosse algo representativo do ponto de vista econômico, do ponto de vista 

cultural, atingia diretamente convicções muito importantes para aquelas pessoas. Tratava-se 

de alcançar uma vitória em nome da velocidade, de ter mais velozmente uma escola de voo 

do que outros estados mais ricos; tratava-se de abrigar a tecnologia mais avançada do 

mundo em solo norte-rio-grandense, de movimentar a cidade, de dar importância ao estado, 

de destaca-lo: de modernizá-lo. 

Por isso tudo, existe uma corrida contra alguma coisa. Uma pressa implícita. Isso é 

perceptível em telegrama de Pedroza a Vasconcellos, no qual aquele diz: “lá está o nosso 

clube. Modesto, com defeitos. Defeitos originários da própria modéstia, mas organizado, 

prestigiado, andando”.
334

 Ou seja, o prestígio era um fôlego para os esforços, sim, mas o 

clube não evoluíra na velocidade desejada: estava andando, não correndo. De fato, mesmo 

com vontade de rapidamente vencer as dificuldades iniciais, a escola de voo só foi 

inaugurada um ano depois da fundação do clube , no fim de 1929. Durante esse hiato, a 

primeira escola de aviação civil do país não foi senão um sonho mantido na expectativa de 

ser realizado. 

Em seu telegrama, Pedroza reconhece o prestígio, noticiado várias vezes, os 

prováveis comentários pela cidade. Entretanto, a melancolia, expressa no gerúndio 

andando, mostra a suspeita de que a força empreendida para que o clube funcione em torno 

da aviação está disforme para com o prestígio do clube na imprensa e dentre as pessoas em 

geral. Pois, mesmo com clube “prestigiado” – e, de fato, o clube tinha notícias de sobra na 

revista A Cigarra, no principal jornal da cidade (A República) e em jornais de todo o país
335

 

–, por dentro os ânimos não empatavam com o fôlego. Mesmo com muito trabalho, com 

muito dinheiro envolvido, como se houvesse um prazo mínimo para se começar, Pedroza 

lamenta, na verdade, que os esforços ainda não haviam sido suficientes para se abrirem 

matrículas para a escola de voo. 

 Embora Pedroza não o diga, o Aeroclube “andava” nos salões de festa e nas 

quadras de tênis. Evidentemente, não era seu objetivo celebrar o esporte e a dança nessa 

passagem: ambas as práticas corporais estavam mais associadas ao andar do que voar dos 

aviões. Andar é uma metáfora. Para ele, era preciso apressar as coisas: o clube teria que 
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apressar sua missão atribuída. Por isso, andar não era suficiente. O Aeroclube continua 

“andando (...), mas não voando, como eu quisera Manuel, como eu e você quiséramos: 

voando em eficiência e voando com azas [sic] de avião”. 
336

  

As coisas, de fato, não estavam fáceis, pelo menos para a aviação do clube. Contra o 

tempo, com pressa relativa a alguma coisa, Pedroza continua o lamento: “Andando, eu 

disse, mas aos empurrões, de pé enfincado, com um andar de quem sobe ladeira, moroso, 

quase cansado”. 
337

  

No fundo, o que faz com que Pedroza compare o andamento do curso a uma 

fatigante caminhada na areia é um senso de competição internalizado, a vontade de 

pioneirismo, a vontade de ser mais rápido, o que pode ser verificado em uma de suas cartas, 

na qual deixa escapar que era preciso destacar-se no pioneirismo interno. Diz ele que teriam 

que “começar antes de tudo e dos outros clubes”. 
338

  

O Aeroclube ainda teria de organizar outros detalhes para conseguir inaugurar sua 

escola de voo. Embora ela já funcionasse, em razão dos voos recreativos e outras 

atividades, como o tênis e os bailes, ainda faltaram reparos na sede e recursos para comprar 

outro avião, mesmo depois da inauguração. Para sanar essas imponderáveis dificuldades, 

Lamartine inicia uma série de intervenções estatais em socorro ao clube. Primeiramente, em 

janeiro de 1929, concede crédito ao governo estadual ao Aeroclube para adquirir outro 

avião e terminar a reforma do prédio ainda em andamento, o que, ainda assim, não foi 

suficiente para a inauguração da escola de voo.
339

 

Diante disso, o presidente do estado, Juvenal Lamartine, assim que o clube obteve 

grande sucesso com o primeiro baile de carnaval, ainda dentro do clima de euforia do 

sucesso da festa, aproveita a oportunidade e o aparente entusiasmo por esse novo eixo de 

atividades, que seriam os bailes, e declara que “em auxílio ao clube, havia providenciado 

para que a iluminação da sede fosse gratuita”. 
340

 

A luz elétrica é um importante advento da modernidade. Como dissemos no 

primeiro capítulo, com ela o dia pôde ganhar mais horas de trabalho e de diversão, pois a 
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noite tornou-se mais acessível ao trabalho e às festas. Portanto, assegurar que essa inovação 

tecnológica não faltasse no clube era assegurar uma vida noturna para este, aumentando 

suas fontes de renda e adequando-o aos padrões de diversão noturnos já existentes. 

Depois disso, ainda antes da resolução que firmaria crédito para o Aeroclube e 

ajudaria no pagamento do segundo avião, Lamartine teve que intervir junto ao ministro da 

Marinha para obter algumas peças para o conserto do avião. Para isso, enviou-lhe um 

ofício, cujas primeiras informações já revelavam algo novo. Nas primeiras considerações, 

em seu telegrama, diz que, “conforme é do conhecimento de V. excelência, possui este 

Estado um Aeroclube, com aviões próprios e cujo diretor técnico [é] o capitão-tenente 

Djalma Petit”. 
341

 Se prestarmos bem atenção, ele fala em aviões no plural. Provavelmente 

está falando do Natal 1 e do Natal 2, os dois blue birds do Aeroclube. Ao que nos parece, o 

Aeroclube recebeu o blue bird antes de tê-lo devidamente pago, o que é mais um indicativo 

de dificuldade financeira. O clube só pagaria em 1930 o preço pelo Natal 2, portanto apenas 

depois da resolução estadual, acima referida, de abril de 1929.
342

 

A referência a Djalma Petit, por falta de outra explicação, talvez possa ser 

compreendida como uma tentativa de utilizar o nome do aviador, já bastante conhecido, 

para obter mais chances de uma resposta afirmativa para suas solicitações. 

Nesse mesmo ofício, ainda em janeiro de 1929, Lamartine afirma não ter condições 

de reparar os aviões. Conta ele ao ministro que um dos aviões (Natal 1 ou 2? –  não se sabe) 

pousara no sertão em pouso forçado e necessitava de reparo “difícil por falta de material”. 

Faltam ao Aeroclube as peças e um maquinário voltado para os aviões. Afinal, dentro das 

possibilidades existentes, comprar direto da Inglaterra ou da França parecia inviável. 

Portanto, restava-lhe recorrer ao estado novamente. Por isso, ele decide apresentar ao 

ministro uma lista de solicitações, para nós uma indicação de carência:  

 

V. Excelência não negará ao Aeroclube deste Estado (...) o fornecimento 

do seguinte: 

20 galões de dobe 

15 metros de tela para azas 

2 carretéis para coser 

Agulhas.
343
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Esses pedidos todos podem significar: 1- o clube não tinha recurso para manter e 

adquirir as peças de manutenção, de alto custo financeiro; 2- o clube já nascera em crise 

financeira, e mesmo peças mais baratas eram-lhe inacessíveis; ou 3- o clube pedia ajuda 

financeira ao governo federal para evitar gastos.  

Entretanto, de todo modo, a expectativa era grande para que o ministro atendesse os 

norte-rio-grandenses. Entrementes, Pedroza entra em contato com Vasconcellos, para avisá-

lo do pedido que Lamartine fizera ao ministro da Marinha e solicitar que Petit fosse avisado 

dos problemas. “[Manoel] fala com Petit, a quem não escrevo por falta de tempo. (...) [que] 

Temos dois aviões. Um quebrado. Chegou o pranchão, mas falta o resto: tela dope etc. 

Lamartine já pediu ao ministro da Marinha e também a Latécoère junto a quem ele tem 

influência para cativar a remessa do material”
344

, O que é mais um auxílio solicitado a Petit, 

o qual supomos ter certa influência junto ao ministro. 

  Além disso, quando Juvenal Lamartine se dirigiu ao ministro da Marinha não 

poderia ele ter assinado a carta como presidente do Aeroclube do Rio G. do Norte? Afinal, 

na inauguração do Aeroclube de Natal, em 1928, não compareceram os presidentes de 

vários Estados? O presidente do Aeroclube de São Paulo, um representante da Marinha não 

se fizeram presentes?
345

 Não sabiam todos que ele era presidente do Aeroclube também? 

Mesmo assim, opta por agir em nome do estado, e não do clube. Talvez para obter mais 

sucesso em sua negociação, termina seu ofício assim: “Antecipo a V. Excelência [Ministro 

da Marinha] os meus melhores agradecimentos ao mesmo tempo em que lhe apresento os 

meus protestos de alta estima e apreço. J. Lamartine, presidente do estado”. 
346

 

As intervenções públicas não param por ali. Insinuando mais uma ajuda estatal, 

Pedroza se dirige a Vasconcellos provavelmente pedindo-lhe que entre em contato com 

Petit. “Faça isto Manuel. Depois que o Petit (ilegível) e tendo 

 o material completo para o concerto do nosso avião, iniciamos a escola”. 
347

 

Todavia, esse telegrama não tratava apenas desse pedido. Pedroza também 

incentivava Manuel Vasconcellos à ação aludindo a outra carta, perdida no tempo. Na outra 
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carta, Pedroza deve ter falado de uma promessa que Lamartine teria feito pessoalmente a 

um dos dois (ou a Vasconcellos ou a Pedroza). Ele relembra o amigo dizendo: “Recebeste 

minha carta sobre o teu caso, Lamartine continua prometendo”. 
348

  

“Prometendo o quê?” – poderíamos perguntar. Ao que parece a promessa se 

relaciona com mais uma intervenção pública. Nesse caso, diante dos infortúnios da vida, 

dos imponderáveis para os quais ela exige solução, Pedroza pede para que o amigo ajude, 

com sua influência, na obtenção dos equipamentos. O comerciante não tarda a lembrar ao 

amigo o teor da promessa de Lamartine: “Auxilia-o, sendo possível a arranjar um bom 

emprego para Alberto e caso não haja encrencas e intimações do (ilegível), acho possível 

que o reabilites. (ilegível) Abs. Promessa do L”.
349

 Possivelmente, caso houvesse ajuda por 

parte de Vasconcellos, teria sido possível arranjar um emprego para um conhecido dele, 

Alberto. Quem o faria? “L”. Mesmo assim, quem é “L.”? Lamartine? E Alberto, afinal? 

Ambos são personagens de difícil identificação, mas que também foram envolvidos na 

resolução dessa dificuldade. 

E a dificuldade parece de fato ter sido sanada, já que as peças parecem ter chegado a 

Natal. Com elas, a escola de voo pôde, enfim, ser inaugurada, em outubro de 1929. Com 

dois aviões, mesmo sem ter completamente pago um deles, o Aeroclube abre as inscrições 

em dezembro daquele ano. 

 Ser aluno dessa escola de voo não devia ser muito fácil. Não se sabe ao certo se, 

para isso, era preciso ser sócio do clube ou não.
350

 Porém, além dos custos mensais (por 

hora de voo), eram os alunos obrigados a pagar uma caução que serviria de garantia para 

quando o aluno fosse voar sozinho. Caso a caução não pudesse ser paga no momento da 

inscrição, era necessária a indicação de um fiador. Os candidatos precisavam também 

realizar exames de aptidão, que consistiam em uma inspeção médica e uma prova de 

Matemática.
351
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Mesmo com tantos critérios e poucos prováveis candidatos, quando a escola de voo 

é inaugurada, “em virtude do entusiasmo reinante, nesta capital e em outras cidades deste 

Estado e de Estados vizinhos, em torno da escola de aviação, é de prever-se grande 

afluência de candidatos a matricula”.
352

 

Os primeiros alunos foram formados em fevereiro de 30. O curso era, portanto, 

curto. Pois, em 1 de dezembro, abriu-se a matrícula e em fim de fevereiro, “no dia 27 de 

fevereiro de 1930, ocorreu o primeiro solo da turma que cursava a Escola de Voo do 

Aeroclube. Coube ao aluno Edgar Dantas essa primazia. Depois de voar nove horas e vinte 

minutos de instrução, seu “solo” foi de trinta minutos".
353

  

A primeira turma de pilotos do Aeroclube foi, portanto, diplomada no final de 

fevereiro de 1930. E, ao contrário do que previra o jornal, não tinha havido uma enorme 

afluência de candidatos. Os pioneiros do Aeroclube eram os seguintes aviadores: Elói 

Caldas, Aldo Cariello, Plínio Saraiva, Octávio Lamartine, Edgar Dantas
354

 e Fernando 

Pedroza que, enfim, realizou seu sonho.  

Mesmo com poucos alunos, a escola era celebrada como uma vitória alcançada. O 

Aeroclube do Rio Grande do Norte lança sua escola de aviação e é saudado por isso. Nesse 

sentido, a diretoria e A Republica se vangloriam:  

 

A escola de voo torna-se, assim, merecedora dos aplausos de todos os que 

admiram o progresso de Natal, ninho de águias de aço e pouso obrigatório 

de todos os aviões, que da Europa, busquem a América.
355

 

 

O sonho de atingir a supremacia, numa corrida própria da aviação pelo pioneirismo 

é, então, celebrado. Não era possível tornar-se um centro mundial, da aviação já que 

faltavam fábricas, tecnologia local, mão de obra especializada, mas, no Brasil, inaugurar 

uma escola de voo foi um grande feito, principalmente por ser a primeira escola de voo 

civil do país, com brevê internacionalmente reconhecido. Foi dessa forma que a escola de 

aviação foi concebida, como glória, como sucesso. Com ela, vinha a garantia de que se 

havia feito algo de melhor. A República noticia, logo após a inauguração da escola: “No 
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prazo de menos de dois anos o Rio Grande do Norte talvez tenha feito mais pela aviação do 

que todas as demais unidades da federação reunidas”.
356

 

Esse esplendor iria continuar até a tragédia que culminou com o falecimento do 

primeiro aluno do clube a voar por si só, Edgar Dantas, como dissemos na introdução. Esse 

desastre, na interpretação da época, destruiu todo o ardor da nova associação, que perdeu 

seu brilho, e os sócios muito de seu entusiasmo.
357

 

Se já não bastasse uma morte, J. Lamartine foi destituído do poder pela revolução 

de 1930. Longe do estado, não pôde mais intervir constantemente em nome e em prol do 

clube. Com certeza, era o fim do caro projeto de fomento à aviação e também dos socorros 

públicos ao Aeroclube. 

Por fim, Djalma Petit, o instrutor de voo do Aeroclube do Rio Grande do Norte, 

 

deixou Natal depois de ter sido nomeado ‘Comandante da Aeronáutica do 

Norte do País’, pelo revolucionário Juarez Távora. Sequestrou o último 

avião do clube voando com ele para o Rio de Janeiro, inundando as 

Capitais que sobrevoava na rota, com folhetos de propaganda da 

revolução. Petit era um revolucionário e ninguém sabia.
358

 

 

Esse terceiro e fulminante acontecido significou a perda do único avião em 

condições de uso e do único instrutor de voo que havia no Aeroclube.  
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Figura 9 - Autor desconhecido.  Fotografia, p&b. Natal (?), 1929(?). In: LAMARTINE, Pery. Epopeia nos 

ares, p. 30 Apud COÉ, Fernando. Op. Cit. p.69. 

 

Esse primeiro ímpeto de organização do Aeroclube, em torno da aviação seria 

apenas um dos elementos que ajudariam na construção da imagem do clube. Dois valores 

que aglutinavam em si vários outros seriam constantemente trabalhados nas notificações, 

matérias, entrevistas e notas n’A República: o desejo de ser importante e elegante.  

 

 

2.3 Prestígio, fama e importância: um processo paulatino 
A aviação é o símbolo do esplendor de nossa cultura.

359
  

 

Antes de formar  sua primeira turma, o Aeroclube funcionou durante mais de um 

ano. E, nesse período, foram justamente outros ambientes dele, outras atividades, que 

ajudaram no que dizia respeito à necessidade de construir a elegância e a importância do 

clube. 

Esses dois valores não têm como ser dissociados na vida cotidiana. Não há como 

saber se o clube era elegante porque era importante ou o inverso. A separação dessas duas 
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convicções tem apenas um caráter retórico e didático, porque elas trazem em si os 

principais valores sobre os quais temos comentado, mas, ainda assim, é necessária para uma 

melhor compreensão delas. A partir deste momento, trataremos do valor de ser importante e 

dedicaremos todo o próximo capítulo à elegância. 

Uma instituição importante tinha que se apresentar elegante, mas não só. Sobretudo, 

precisava apresentar-se como uma instituição necessária para algo maior. No caso do 

Aeroclube, foi a associação com a aviação como um todo que lhe deu uma importância 

capital e, consequentemente, uma distinção bem peculiar. 

Como mencionamos anteriormente, a aviação era tão comentada, vivida, festejada, 

acompanhada e, posteriormente, fomentada porque aglutinava em seu nome a velocidade, a 

tecnologia e a movimentação. Sem falar que no caso do Rio grande do Norte, era 

diretamente associada a uma competitividade com os outros estados. Assim sendo, no Rio 

Grande do Norte, ela foi usada para dar uma faceta cosmopolita a todo o estado, numa 

tentativa de apresentar perante os conterrâneos uma importância planetária, ou, no mínimo, 

ocidental.  

Como vimos, o português Beires, o italiano Del Pietro e os peruanos foram muito 

bem recebidos e apresentados a tudo, ou quase tudo, que a cidade poderia oferecer de 

aviatório, inclusive a um passado aviador, materializado na estátua de Augusto Severo. 

  Cada vez mais forte no Rio Grande do Norte, devido ao Aeroclube e aos campos de 

voo, concomitantemente inaugurados por todo o estado, a aviação era um elemento que 

começaria a ser introduzido na identidade da cidade. O Aeroclube tirou da importância da 

aviação para aquela cultura uma parcela da própria importância que seus sócios foram 

construindo no e para o clube.  Não é à toa, que a associação ao projeto político de fomento 

à aviação feito por Lamartine, sobre o qual já discorremos, era o principal argumento usado 

para se organizar o clube. Por causa desse projeto do estado, o Aeroclube, ocasionalmente, 

ganhava um caráter de importância nacional e, não raro, era apresentado, praticamente 

como uma instituição oficial nos jornais, normalmente associado, à imagem do próprio 

presidente do estado, o qual, como dissemos, também era presidente do clube. Devido a 

quantidade de aviadores
360

 – e os quatro Aeroclubes apenas no país somam um número 

                                                 
360

 COMO se voa no Brasil. A República, Natal, 6 nov. 1929. 



152 

 

baixo de indivíduos engajados na aviação –, com o tempo e com as notícias o clube passou 

a se destacar.
361

 

No sentido de desenvolver a aviação no estado, Lamartine investiu na criação de 

vários campos de voo no interior do estado. Esses campos, do ponto de vista prático, usual, 

eram justificados pela proximidade criada entre as instituições de voo da cidade, o 

Aeroclube e a sede local da CGA, que poderiam usá-los livremente. Porém não adiantaria 

criar campos de voo se eles não fossem utilizados, mesmo que tivessem por si sós um valor 

cultural. No caso do Rio G. do Norte, pilotos e aviões poderiam circular livremente do 

Aeroclube para o campo de Parnamirim e de lá para o Aeroclube e para o interior, além de 

haver a esperança de um possível prolongamento do alcance da CGA no futuro e o 

desenvolvimento econômico do estado, que atrairia mais aviões. 

O desenvolvimento econômico do estado poderia ser fomentado, como disse 

Vasconcellos, na solenidade de fundação, pela comunicação territorial provida pelos 

campos. Mas também poderia atrair novos investidores e novos produtos, que poderiam 

usar os diversos campos. Porém, na realidade, parece que, durante a década de 1920 e, 

suspeitamos, de 1930 também, os campos foram utilizados mais para as viagens de Juvenal 

Lamartine em nome do estado.
362

 

Com resultados práticos favoráveis ou não, a aviação tinha a função de fornecer ao 

estado um caráter de atualizado, e isso, a despeito dos resultados e do alcance dela, 

justificava todo esse esforço. Ela tinha uma importância cultural muito grande. Para os 

indivíduos envolvidos com seu fomento, eles estavam dando  

 

asas ao Rio Grande do Norte que, em sua palpitação, traduzam o desejo de 

crescer, de expandir, de brilhar, de irradiar, de progredir, do espírito novo 

de nossa terra. Asas que agitem nossas forças vencedoras de nosso meio e 

as levem, vitoriosas, para a realização integral do Brasil, na América, e no 

seio da própria humanidade.
363
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Assim, era de fato uma possibilidade concreta de se perceber fundamental para a 

cultura humana, de receber um destaque mínimo por um feito heroico; era sentir-se peça 

fundamental. 

A consolidação do Aeroclube como elemento imprescindível da aviação local seria 

ratificada com a vinda do reide de volta pelo continente americano, promovido pelos 

peruanos Carlos Martinez e Carlos Zegarra. Depois de vários aviadores terem passado por 

Natal durante a década de 20, finalmente, o Aeroclube entraria no rol das solenidades 

prestadas aos aviadores que passavam pela cidade.
364

 

Começando em Lima, eles decidiram ter em Natal uma parada para, depois, rumar 

ao norte do continente. Avisadas anteriormente por telegramas, as autoridades e os mais 

interessados na aviação no estado se organizaram para receber os peruanos. Assim que 

deram a notícia de que iriam pousar no campo de Parnamirim, do Aeroclube saiu o blue 

bird para encontrá-los no campo de aterrissagem.
365

 

Depois de rasgar o chão e vencer suas etapas, os peruanos aterrissaram. Do centro 

da cidade, alça voo o blue bird, Natal 1, que plana e faz algumas manobras no ar diante de 

toda a cidade. O avião do Aeroclube chega à pista de Parnamirim com Christóvan Dantas a 

bordo, responsável por realizar as boas-vindas e por realizar as primeiras solenidades ainda 

lá em Parnamirim. Depois, de automóveis, vieram os pilotos para a sede do Aeroclube.
366

 

Anteriormente, o lugar normal das primeiras solenidades era a estátua de Augusto 

Severo, na Ribeira, o que demonstrava a ligação história da cidade com a modernidade. No 

entanto, dessa vez, eles foram ao Aeroclube. E foi isso que nos fez pensar que o Aeroclube 

teria se tornado um novo símbolo da aviação do estado, substituindo a importância, em 

termos práticos, da estátua de Augusto Severo ou, ao menos, competindo com ela nesse 

quesito.  

Eles vão ao Aeroclube e de lá se dirigem ao palácio do governo, como tinha feito os 

outros aviadores que chegavam dos reides quando saíam da estátua de Augusto Severo. 

Foram levados ao gabinete do presidente do estado, apresentado novamente como um 

entusiasta da aviação.
367
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Poderíamos dizer que essa adaptação nesse ritual, por si só, é importantíssima. 

Afinal, a estátua de Augusto Severo cedeu ao Aeroclube o lugar de maior simbolismo da 

aviação da cidade, o que já é grandioso. No entanto, não era só a transferência 

relativamente chamativa, a única coisa que nos conclama a atentar. Também se pode 

observar a vontade de se aproximar dos modelos culturais seguidos, a Europa e os Estados 

Unidos. 

O sonho eurocêntrico surge com uma força notável nessa passagem dos peruanos. O 

jornal não se resguardou de tinta para noticiar os pilotos mais uma vez elogiando a posição 

da cidade e a estratégia que ela poderia representar no decorrer dos avanços tecnológicos. O 

sentimento de pertencimento ao mundo ocidental é, portanto, uma constante dos relatos 

sobre aviação. O circuito aéreo da América, com escala obrigatória em Natal, foi, para eles 

“bem mais do que uma demonstração de que as correntes aviatórias há muito que 

inscreveram a nossa Capital em seu percurso, obedecendo ao determinismo inerente a esses 

fatos”.
368

 

De todo modo, diante do que os redatores observavam, Natal passa a ser 

apresentada como um lugar importante para a aviação mundial. Havia certa euforia, com 

várias pitadas de certeza no sucesso aviatório. Celebrando o suposto lugar da cidade no 

cenário internacional de nações, os redatores folgam “em registrar essa preferencia dos 

pilotos brasileiros e estrangeiros por Natal, evidenciando o grande futuro que se auspicia, 

neste terreno, a nossa capital”.
369

 

Além da ida inicial ao Aeroclube que já o destacava, eles foram convidados a um 

baile. Algo que obviamente não ocorria antes, pois não temos notícia de qualquer 

solenidade dançante da qual possam ter participar os aviadores antes dessa. 

Tanto parecia ser importante para os natalenses em geral a presença de aviadores 

“de verdade” que o baile foi pensado para os aviadores. A organização teve tantos critérios 

que o jornal situacionista registra que a presença dos heroicos aviadores resultou numa 

“brilhante recepção aos aviadores peruanos”. Os comandantes já estavam em Natal há um 

dia e mesmo na busca do reide foram à festa e à visita ao Aeroclube.
370
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Outra modificação em relação à maneira como era recebido um aviador é notável 

nessa visita peruana. Antes, principalmente quando se aterrissava no rio potengi, o Estado e 

seus representantes iam até os aviadores e organizavam uma espécie de festa, um desfile 

em um automóvel pela cidade, normalmente do rio até a praça do Teatro Carlos Gomes, 

para que os aviadores percebessem duas coisas: a primeira era o próprio entusiasmo e o 

respeito excessivo que os políticos locais tinham por um aviador e pela aviação, a outra é se 

criava um elo histórico em constante reforço para que se aceitassem os trabalhos de 

Augusto Severo para a aeronáutica mundial e, principalmente, a nacional. Portanto, sempre 

houve o direcionamento deles até a estátua de Augusto Severo, com a prestação da 

homenagem, porém dessa vez, o estado do Rio Grande do Norte não foi representado por 

seus políticos; algo muito mais forte nesse contexto cultural foi posto em evidência: a CGA 

e o Aeroclube do Rio Grande do Norte.  

A solenidade não se passou pela voz do estado, por meio de seu representante. Os 

dois pilotos foram levados até a praça, “onde foram levar um ramalhete de flores naturais”. 

Lá, agradeceram a recepção da cidade e do Aeroclube e prestaram homenagens aos feitos 

de Severo pela aviação, “enaltecendo a sua memória de paladino da aviação”.
371

  

Depois de toda a fala do convidado aviador, certamente se supunha que havia 

chegado a hora de os políticos locais pronunciarem-se em agradecimento, como ocorrera 

nas recepções anteriores a existência do Aeroclube. No entanto, quem falou foi o “Dr. 

Alberto Roselli” representante da CGA, e não os políticos locais!
372

 Mesmo em frente a 

“diversas autoridades estaduais, municipais além de grande número de populares”, ele 

agradeceu aos aviadores em espanhol e em nome do Aeroclube e da CGA, e não do estado. 

Disso, podemos concluir que não há muitas dúvidas sobre a importância de que o clube  

passou a ter depois de inaugurado e posto para funcionar. 

Dessa vez, os comentários solenes não vieram do Estado entusiasta da aviação. A 

partir daquele momento, Natal tinha um clube de aviadores, que passou a falar em nome da 

aviação da cidade, e uma empresa internacionalmente consolidada atuando no campo de 

Parnamirim, o Aeroclube e a Aeropostale. 

                                                 
371

 Ibid. 
372

 Ibid. 



156 

 

Numa entrevista a República, os aviadores peruanos fornecem um elemento que 

afirmaria as expectativas dessa corrida aviatória, de fato: o caráter precoce do Aeroclube do 

Rio G. do Norte. Um deles deixa escapar: “uma terra que já possui um Aeroclube”
373

, o que 

é uma manifestação de surpresa. Viria a surpresa da discrepância entre as condições 

materiais da cidade, e mesmo da população em geral, e um Aeroclube? 

Antes de partir, os dois aviadores peruanos decolaram com os aviões da CGA até o 

campo da CGA em Parnamirim e voltaram no blue bird do Aeroclube que estava lá. 

Quando chegaram, com seus aviões rasgando o céu e fazendo barulho, terminaram sua 

exibição. Não seriam apenas os voos o que eles tinham a fazer naquele dia, uma festa com 

todo o requinte, exclusiva para os sócios do clube, com o público mais atento à aviação da 

cidade estava armada para quando voltassem de Parnamirim. Nessa solenidade o presidente 

do estado e do Aeroclube do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, enalteceu o papel 

dos aviadores e a grande missão de terminar o reide americano com o qual estavam 

engajados. Depois, entregou um a cada um deles documento importante: o diploma de 

membro honorário do Aeroclube do Rio Grande do Norte. 

Sempre se espera que um Estado se despeça ou aja em horas de formalidades, 

principalmente quando para os membros de uma cultura determinado feito se julgue 

heroico. A aviação, em 1920, era tida como algo da linha do heroísmo, e todas as 

formalidades relativas a ela, como enunciado anteriormente, contavam sempre com 

membros políticos do estado nas homenagens feitas aos pilotos. Porém, dessa vez, 

evidenciando ainda mais o que temos insinuado, o Aeroclube parece ter assumido, com 

seus representantes, esse papel formal de prestador de honras. Novamente, por ocasião da 

partida dos peruanos, não foram honrarias estatais. Diferentemente dos italianos, que 

ganharam o título de cidadão natalense, os peruanos obtiveram o título de membro 

honorário do Aeroclube; e, além disso, ao invés se despedirem da cidade em uma 

formalidade estatal, foram saudados por uma civil e por um membro do Aeroclube, em 

nome do Aeroclube. 

Em sua despedida, os peruanos partiram do campo da CGA em Parnamirim e foram 

seguidos de perto pelo avião Natal do Aeroclube. Djalma Petit, instrutor de voo do clube, 

era o comandante, e a bordo estava um dos principais fundadores, o vice-presidente, 
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Fernando Pedroza. No ar, para cima e para baixo, como se as aeronaves falassem, 

prostraram-se a comunicar com movimentos uns com outros dentro do céu ensolarado da 

capital. Os peruanos rumavam para o Maranhão, onde foram recepcionados com grande 

festa
374

, para de lá continuarem seu reide pela América, porém, antes de abandonarem o 

horizonte do Rio Grande do Norte, diante dos olhos curiosos e satisfeitos “de diversas 

pessoas de destaque [dessa] terra”, deram e receberam, “trocando-se nos ares, com acenos 

de lençol, as ultimas despedidas do povo potiguar”.
375

 Mais uma vez, o Aeroclube figurou 

como um símbolo que representava o povo, e não apenas um clube. 

A entrega do prêmio pode parecer simplório ou apenas uma forma pequena de 

presentear os peruanos. No entanto, para uma instituição tão nova, esse diploma indica 

mais. Primeiro, porque esses são os primeiros sócios honorários do clube . Depois, porque 

não eram todos os que podiam fazer parte do Aeroclube, isso era claro, e, para isso, era 

necessária a aprovação pública da diretoria executiva do clube . Por isso, ao menos para 

quem entregou, tratava-se de um prêmio, um ato simbólico, honroso, portanto, não vulgar e 

comum.  

Além disso, o próprio prestígio do clube é, notadamente, por esse motivo, exaltado. 

Assim, o Aeroclube passava a se mostrar com uma instituição central na vida moderna da 

cidade, principalmente no que diz respeito às convicções sociais, e deu a ela um papel na 

modernidade. Talvez um papel economicamente insustentável, que não traria lucros, mas 

que, com certeza, trouxe um sentimento de pertença a algo maior, uma razão para se sentir 

parte do mundo ocidental, e, principalmente, um caminho para obter o reconhecimento das 

nações como um lugar relativamente importante e necessário. Por isso, ser membro do 

Aeroclube soava tão importante.  

 A fama do Aeroclube começa, então, a afirmar a imagem do clube como um 

motivador real da aviação de suma importância. Todo aquele esforço do começo para se 

inaugurar logo um Aeroclube que funcionasse com destaque, de se inaugurar do jeito que 

desse – com dívidas, com pedidos de material à Marinha, com investimento público, com 

doação de terreno, com os esforços festivos para receber os aviadores –, começava a valer a 

pena. 
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 Depois de tanto esforço agradando e acolhendo os peruanos, da solene despedida, 

da festa, do título e do banquete oferecido a eles, saiu, no Rio de Janeiro, uma entrevista 

sobre o que eles tinham achado do povo brasileiro em geral. Na oportunidade, os peruanos 

agradecem a hospitalidade e afirmam que “mais ainda prenderam-[lhes] as demonstrações 

de carinho recebidas em Natal. Encontramos no Presidente Lamartine, em seus auxiliares e 

no povo natalense, o mais cordial acolhimento”.
376

 

 Talvez o interesse de publicar essa matéria com esse teor tenha sido informar ao 

público em geral que Natal fora devidamente reconhecida pelo que tinha sido feito nela. É 

impossível afirmar com certeza algo de tamanha sutileza, mas não é proibido pensar que 

esse depoimento seria como um atestado de vitória na corrida pela aviação. Isso muito 

poderia representar para uma comunidade pobre e relativamente inexpressiva no contexto 

político e econômico nacional e internacional, que estava gastando o que tinha e o que não 

tinha na modernização da cidade e que, de fato, queria assumir uma posição de vanguarda 

na aviação. Esse tipo de declaração, ainda mais vindo de estrangeiros aviadores, por si sós 

louvados por sua associação ao heroísmo, à liberdade, ao movimento e à velocidade, tinha, 

provavelmente, um efeito muito positivo para a população natalense que soubesse disso, 

mas, sobretudo, para os políticos locais e membros do Aeroclube.
377

 

Não foram apenas os peruanos no Maranhão que elogiaram o Aeroclube, um Jornal 

cearense, Correo do Ceara, dedica uma nota à aviação do Rio Grande do Norte, e A 

República, muito oportunamente, a reimprime em suas páginas. No decorrer da matéria, 

que é uma palestra com Fernandes Jr., há uma descrição da aviação como um todo no 

estado. Ele fala nos campos construídos, nos dois aviões que o Aeroclube possuía, na 

importância do Aeroclube, na CGA e no contato que a cidade tinha com a aviação nacional 

e internacional. 

 Contudo o que mais importava para o Aeroclube era o elogio declarado à 

instituição e a atribuição ao clube daquilo que mais a diretoria esperava, a característica de 

ser modelo, de ser influência para as outras cidades, ou seja, de ser significativo, ser 

importante. Na opinião do cearense Fernandes Jr., “a sugestão do presidente Lamartine 
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sobre essa organização, entre os particulares, de um Aeroclube do Ceará nos moldes da 

agremiação oficial Brasileira e do Aeroclube do Rio Grande do Norte, que conta com 

importantes melhoramentos inclusive uma escola de voo”
378

 fora acertada. Nesse momento, 

muito mais do que relatando, ele está confirmando o pioneirismo que a diretoria do Clube  

atribuía a si mesma e ratificando a representação do Aeroclube como um incentivo à 

aviação no resto da região. 

Quando, enfim, foi inaugurado o Aeroclube do Ceará, ainda em 1929, “o presidente 

Matos Peixoto (...) pronunciou um eloquente discurso, no qual exaltou a obra do presidente 

Juvenal Lamartine, cuja visão administrativa moderna fez com que o Rio Grande do Norte 

fosse o estado líder da aviação no Brasil, criando um Aeroclube modelo em Natal, e 

espalhando camposde aterrisagem no interior”.
379

 

Embora esse elogio e a declarada influência do Aeroclube do Rio Grande do Norte 

na fundação e na organização do Aeroclube do Ceará tenham influenciado no fomento da 

aviação, antes disso, um reconhecimento internacional, ou um contato internacional, fora 

feito, o que é de enorme importância. Esse contato aumentou ainda mais a autoestima do 

clube. A partir dali, começaria a ter uma notoriedade no exterior. 

O prestígio nacional parecia haver sido construído antes, mas agora se tratava do 

reconhecimento internacional, o que aciona diretamente o senso de subalternidade e de 

busca pelo progresso, materializado na vida na Europa e nos EUA. O reconhecimento de 

que falamos ocorre quando o Aeroclube da França entra em contato com o aviador local, 

Djalma Petit, para que ele realiza um voo do Senegal até Natal, como um dos membros do 

Aeroclube da França.
380

 Seria uma tentativa de recorde vigiada pelo Aeroclube Brasileiro. 

Dessa vez, gostaríamos de atestar os caminhos dos sentimentos dos membros do clube com 

certeza, mas resta-nos apenas supor que estavam muito satisfeitos na medida em que ele 

seria um elo entre o maior Aeroclube do mundo e o maior do Brasil. Ser esse elo reverbera 

o desejo de se apresentar comospoliticamente, consolidando a tentativa de ser 

reconhecidamente importante e moderno.
381
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Não sabemos se Petit se retirou para realizar o reide. Mas esse não foi o único 

contato francês com o clube . Outro foi o de um conde francês que, incidentalmente, acabou 

pousando no Aeroclube. O pouso do francês também mobilizou a imprensa local e, 

rapidamente, serviu de mais um atestado de qualidade e de prestigio. 

O conde de La Vaulx vinha em um avião da CGA e, naturalmente, pousaria no 

campo da CGA em Parnamirim. Ele chegou a Natal em 21 de março de 1929 e, 

inesperadamente, aterrissou no campo do Aeroclube. Isso se deu devido às condições de 

voo, que dificultaram a visibilidade, porque chovia e havia uma neblina forte. Diante disso, 

a tripulação optou, para alegria dos sócios, por procurar o campo do Aeroclube. Quando lá 

chegam, já era aguardado e foi recepcionada pelo secretário-geral do estado, em nome do 

presidente do estado.
382

 

O que parecia ser apenas um pouso comum, até porque o francês não ficou na 

cidade e, rapidamente, na mesma noite, partiu para Dakar, foi noticiado como um feito 

notável. Segundo A República, a chegada do conde em um avião mais tecnologicamente 

avançado do que o “Natal” provaria o nível de qualidade do campo do Aeroclube. 

Em primeiro lugar, a matéria destaca a posição do campo. A dificuldade de achar o 

campo de Parnamirim à noite ou a facilidade de achar o campo do Aeroclube em Natal 

parecem ter sido levadas em conta para a escolha do Aeroclube. Isso, para o jornal, 

demonstraria uma virtude da localização do campo.  

A localização do clube já havia sido louvada, já que o Tirol era a parte da cidade à 

qual mais se atribuía o título de moderna; no entanto, dessa vez, se atribuiu um elogio 

técnico. Do ponto de vista da aviação, o campo era bom e bem localizado, e a chegada do 

francês provava isso. Segundo A República, “ficou mais uma vez evidenciado não só a 

ótima localização do campo do Aeroclube como também as vantagens e adaptabilidade da 

aterrissagem de qualquer aparelho aéreo”.
383

 

Por fim, a nota do jornal, mais uma vez, utiliza a chegada do francês para reforçar a 

imagem em construção do clube  como uma instituição de abrangência maior do que a 

cidade. Dessa vez, foi um avião vindo da França que aterrissou no clube, mesmo tendo um 

campo francês próximo para que isso tivesse sido feito. O fato de um estrangeiro francês ter 

                                                 
382

 Ibid., 24 mar. 1929. 
383

 A REPÚBLICA, Natal, 24 mar. 1929. 



161 

 

chegado ao clube mostraria que o clube estava disposto a abrigar aviões de todo o mundo. 

Dessa forma, deveria ser visto como uma instituição capaz de promover a aviação em nível 

estadual e regional.  Por isso, de modo geral, para a imprensa “a utilização feita anteontem 

pelo aparelho da C.G.A. do campo do nosso Aeroclube, veio mais uma vez a demonstrar a 

utilidade pratica, dessa instituição, destinada a desempenhar uma função cada vez mais 

saliente no desenvolvimento aviatório do Estado e do Nordeste”.
384

 

Além de compor o projeto político de desenvolvimento econômico a partir da 

aviação, o Aeroclube parece ter feito parte do processo de consolidar Natal como a capital 

do estado. Esse processo, também iniciado pela família Albuquerque Maranhão, em 1900, 

diz respeito a uma desconfiança em relação à condição de capital da cidade do Natal, diante 

das dificuldades para modernizar a cidade. As dificuldades, primeiramente, no fim do 

século XIX, eram relacionadas à comunicação com o resto do Estado e com o caráter 

atrasado, colonial, provincial e rural da cidade. Daí a construção de estradas, estradas de 

ferro, rodoviárias e várias outras reformas feitas para alterar essa faceta da cidade. 

 Durante os vinte primeiros anos do século XX, Natal parecia já firme na posição de 

capital. As dificuldades então consistiam em expor uma modernidade que se adequar-se ao 

discurso político e se espalhasse por todo o estado. Por isso, no projeto de governo de 

Lamartine, percebe-se claramente um interesse em atingir a região do algodão com as 

estradas de ferro, de promover “a partir de Natal” a aviação por todo o Estado; foram 

muitos os campos de pouso e de decolagem construídos no estado. 

Não teria sido nesse sentido, o de se entrosar com o resto possível das cidades, que 

Juvenal Lamartine também teria fomentado a aviação no Estado adentro? Por que o clube 

não seria inserido nesse tipo de preocupação também? Ter um Aeroclube e um campo de 

pouso e decolagem na cidade reafirmava o caráter moderno da cidade por meio da aviação, 

que era reflexo de convicções valiosíssimas. Não é à toa que os problemas relativos à 

salubridade e à carência educacional são ofuscados pelos progressos na aviação. Esse tema, 

nesse momento, parecia interessar mais à imagem que se queria construir da cidade, por 

isso aparece com mais frequência no periódico situacionista.  

O Aeroclube é inserido nesse fluxo de afirmação natalense, tanto por meio de 

reportagens em periódicos quanto de uma maneira administrativa. Almejando obter mais 
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sócios, a diretoria decide destribuir por todos os municípios, panfletos divulgando o 

Aeroclube.
385

 Não restam muitas dúvidas de que isso significa divulgar a aviação e insinuar 

que ela estaria ao alcance dos civis, ou seja, das pessoas comuns, não apenas dos heróis. A 

panfletagem intermunicipal apresenta, portanto, o Aeroclube como uma opção concreta de 

se participar pessoalmente da aviação, em Natal. 

Mas esse simples ato, de panfletar nos municípios interioranos, não trataria apenas 

de melhorar a ideia que se tinha de Natal interior adentro e de estimular a aviação em si; 

parece também marcar os primeiros passos para consolidar a imagem do clube como uma 

instituição de Natal. 

 Como ele se havia tornado um ponto de reunião de pessoas de diferentes cidades, a 

identidade natalense do clube ganhou sentido como de sociedade da capital do estado do 

Rio Grande do Norte, não de uma cidade apenas.  

Esse movimento de representação oficial da cidade como uma capital é percebido 

pela redação d’A República. O colunista, Danilo, escreve, na coluna Vida Social, d’A 

República que restringir a elegância e a importância do clube à Natal “é até um crime, 

porque do interior vem muita gente especialmente para frequentar o Aeroclube”.
386

 O que 

ele parece querer dizer é que Natal virara referência para as outras cidades potiguares. Na 

verdade, o clube está em um tentando fazer jus ao nome a ele atribuído – Aeroclube do Rio 

Grande do Norte, então, teria de fazer algum sentido não apenas para Natal, mas para todo 

estado. 

Por se tratar de uma instituição privada, por mais que tenha sido constantemente 

ajudada pelo poder público
387

, essa distribuição de panfletos parece também estar associada 

à vontade de angariar mais sócios. É difícil pensar em sócios sem pensar em recursos 

trazidos pelas mensalidades, tão cobradas nos jornais, quase semanalmente.
388

 

Com sócios de todo o estado, o Aeroclube tornou-se popular e importante. Porém, 

gostaríamos muito de saber como era a frequência desses sócios que moravam no interior. 

Viriam eles a todos os eventos? quais eventos eram mais importantes, que atraíam todo o 

estado de uma vez? quais os favoritos? qual era o tipo de evento? competições esportivas? 
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chás dançantes e elegantes? matinês? bailes noturnos? apresentações de voo? aulas de 

aviação? Infelizmente, não surgem muitas respostas.  

Pela baixa quantidade de alunos da primeira turma de aviação, pode-se perceber que 

não era dela que vivia o clube, nem era a aviação a atividade mais procurada, pois, com seis 

alunos formados, poucos motivos nós temos para acreditar que os sócios do interior 

estavam grandemente interessados ou eram suficientemente afortunados para participar do 

curso. Do contrário, teríamos mais alunos na primeira turma.  

Mesmo assim, a fama do clube lhe rendeu dezenas de membros espalhados pelo Rio 

Grande do Norte, e até fora dele. Eram contados 87 membros fora de Natal, espalhados por 

vários municípios. Incluindo o Rio de Janeiro, os municípios eram: Acari, Angicos, Areia 

Branca, Baixa Verde, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Flores, Lajes, Macau, Macaíba, 

Mossoró, Nova Cruz, Parelhas, Pau dos Ferros, Pedro Velho, Santa Cruz, S. José de 

Mipibu, S. Tomé, Santana do Matos, Taipu, Recife, Guarabira e Campina Grande.  

É inusitado ver que, apesar de o clube oferecer atividades, que atendiam a ambos os 

gêneros, e algumas até mais às mulheres, como os bailes, oficialmente só havia duas 

mulheres associadas de fora de Natal: Bertha Luiz (do Rio de Janeiro, que tinha algumas 

notas republicadas n’A República) e Alzira Soriano (de Lajes, a respeito da qual não temos 

informações).
389

 Sabemos que as filhas e as mulheres casadas eram já abarcadas pelo título 

de sociedade dos respectivos pais e esposos com base na resolução que regulamentava o 

uso dos aviões do Aeroclube nos voos recreativos aos domingos, acima tratada. Assim, a 

participação feminina no clube ilustra um momento em que as mulheres ocupam o espaço 

público, mas não contam ainda com uma plena representação própria, delas mesmas, sendo, 

muitas vezes, representadas pelas figuras dos pais ou maridos. O clube era, portanto, um 

ambiente que priorizava a participação das mulheres, embora não as registrasse como 

sócias tão frequentemente assim; normalmente, dependentes.
390

  

Assim, associado à capital do Rio Grande do Norte, à ligação entre o Aèro-Clube  

de France e o Aeroclube Brasileiro, ao projeto político de movimentação econômica a 

partir da aviação, o Aeroclube do Rio Grande do Norte, rapidamente, passou a ser noticiado 

                                                 
389

 Ibid., 13 mar. 1929. 
390

 Esse modo de ter mais liberdade, mas uma liberdade menos plena do que imaginamos foi tratado no 

primeiro capítulo. 
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de modo positivo por jornais no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife (de acordo com nossas 

resumidas pesquisas) e obteve certa fama e prestígio nacionais. 

Além dos jornais que ratificavam sua fama, o prestígio e a importância do clube 

também são revelados numa nota curta n’A República na qual se anuncia que uma fábrica 

de cigarros de Mossoró estamparia uma campanha com a imagem do Aeroclube na 

caixinha de cigarros. Em menos de dois anos, o valor do clube passou de nada a forte, ao 

ponto de ser transferível para objetos em propagandas. 

Assim como a fabrica de cigarros usou o Aeroclube para promover seus produtos, 

os políticos em geral, principalmente Lamartine, usaram o aeroclube para melhorar a 

imagem da cidade que administravam. Se a tática deu certo com os cigarros, não sabemos, 

mas a importância do Aeroclube já provocava embaraço para os mais desavisados. Pois, 

mesmo sendo uma instituição privada, na entrevista fornecida ao jornal fluminense O 

correio da manhã por aqueles peruanos dos quais já falamos nesse capítulo, um dos pilotos 

fala que o clube  “é uma instituição oficial”.
391

 

 

                                                 
391

 VOO dos peruanos em torno das Américas. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 15 jan. de 1929. 
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CAPÍTULO 3 VIDA SOCIAL E ELEGÂNCIA 

 

Ao longo, o Aeroclube do tempo foi adquirindo um conteúdo estético, ou seja, um 

modo de acordo com o qual passou a ser descrito e imaginado. Esse conteúdo foi composto 

de uma série de conceitos e de imagens manifestados normalmente em adjetivos específicos 

que foram constantemente aglutinados ao redor da ideia que se tinha do Aeroclube. Nesse 

momento inicial do clube, um dos conceitos mais centrais que orientavam e organizavam 

tanto a imagem, a representação do clube, quanto as atividades por ele clube 

desempenhadas foi a elegância. Assim, as atividades do clube e a maneira como a imprensa 

noticiava o clube eram associadas a um padrão de elegância ou de sofisticação. Então, os 

esportes, as pessoas, os bailes, os convidados sempre eram pensados a partir do potencial 

que tinham para se associar a esse padrão. 

Nesse contexto de modernidade, a elegância, normalmente, era associada ao modo 

de se portar e de se vestir. É muito complicado definir em linhas claras como se 

manifestava a elegância naquela época. Ela não comportava um conceito definido nos 

jornais para que todos a aplicassem como uma fórmula; era observada nas ações cotidianas. 

A construção de seu sentido foi permanente, paulatina, estando sempre em plena 

metamorfose. Por isso existem algumas práticas que não aparecem com detalhes suficientes 

na documentação e não ocorriam no Aeroclube, mas eram notadamente consideradas 

elegantes, ou distintas (termos que, para nós, são sinônimos).  

Os banquetes de mais de quarenta talheres, por exemplo, não aconteciam lá, mas 

eram nitidamente ocasiões de um cunho formal extremamente sofisticado. Esses banquetes, 

normalmente, ocorriam no palácio do governo e eram dotados de toda a pompa. A 

sofisticação, nesse caso, é manifestada no modo de comer. A elegância desses banquetes é 

tão pomposa que chegamos a ter notícia de banquetes de mais de cem talheres. Assim, por 

mais que o Aeroclube tenha se mostrado como um clube elegante, não se tem muitas razões 

para acreditar que todos os seu membros dominavam esse código plenamente (que todos os 

membros do clube sabiam manusear todos os talheres, por exemplo), mas não existe sequer 

alguma duvida que todos compreendiam o que significavam esses banquetes: elegância. 

Portanto, mesmo nós  não estando investigando, nesta pesquisa, os hábitos à mesa, 
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comportamentos desse teor de sofisticação é que foram aglutinados num modo específico 

de se comportar dentro do Aeroclube, mas que eram comungados desde antes, fora dos 

muros do clube.  

Uma elegância mais sutil, menos sofisticada, dentro das práticas cotidianas define 

nossa preocupação neste momento. No caso, os vestidos que eram usados nos bailes, o uso 

da cor branca, o uso do smoking, por exemplo, são elementos que demonstram uma 

elegância muito mais popular, com sentidos mais claros para mais pessoas. Em nossa 

opinião, esses são elementos que mostram como as pessoas deveriam portar-se em muitas 

ocasiões. E eram, com maior amplitude, mais comungados dentre os ricos e mais 

compreendidos pelos pobres. Essas práticas nos levam a todas as outras atividades e à 

localização do clube. 

 

 

3.1 O Tirol 

 

 

 

Figura 10 - GALVÃO, João. Fotografia do Aeroclube do Rio Grande do Norte. 1 Fotografia, p&b. In: 

MEDEIROS, Rostand. 401 fotos antigas de Natal. Disponível em: 

<http://tokdehistoria.wordpress.com/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
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Apud SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade nova: apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de 

Natal (1901-1929). 2014. Dissertação (Mestrado em História) – UFRN, Rio Grande do Norte, 2014. p.398. 

 

A elegância do clube foi construída por diversas formas, a iniciar pelo lugar de sua 

sede. O prédio acima é utilizado pelo Aeroclube do Rio Grande do Norte para o 

desenvolvimento de suas atividades. Esse prédio, por si só, para os padrões da época, é um 

elemento de elegância. Tanta importância, ou valor, ele tinha que é um dos pouquíssimos 

prédios da cidade ao qual foi atribuído um nome, Tirol. Assim, o Tirol, prédio anterior ao 

clube, emprestou sua elegância e importância a toda a ideia que se tinha a respeito do clube.  

Com suas varandas amplas, com 360 graus de janelas permitindo a circulação aérea 

de modo pleno, o Tirol não emprestou seu valor apenas ao clube. 

Ele havia sido a residência do ex-presidente do estado Alberto Maranhão, durante o 

começo do século XX. Na época em que servia de residência, o bairro Cidade Nova ainda 

não era rodeado de outras atividades e instituições como em 1929. Portanto, possivelmente 

por esse motivo, deve ter sido constante e cotidianamente usado como ponto de localização 

dos transeuntes da cidade que iam até seus arredores. Assim, o prédio findou por nomear a 

região do bairro Cidade Nova, onde estava situado, o qual a passou a ser denominado Tirol.  

O antigo morador e usuário do prédio antes do Aeroclube, o ex-presidente Alberto 

Maranhão, foi um governador que muito trabalhou para modernizar a cidade. Durante seu 

governo, foi um dos presidentes do estado que mais realizou obras de cunho modernizador, 

como a construção do Teatro Carlos Gomes e da Praça Augusto Severo, a ampliação de 

avenidas, dentre outras. Portanto, sua residência acabou por receber um pouco de sua 

atenção (tornando-se ponto de referência) e adquiriu a força de sua imagem. Assim sendo, 

mesmo o presidente do estado, em 1929, sendo Juvenal Lamartine (presidente que também 

realizara obras de modernização da cidade), o prédio não perdeu a sua importância, não só 

pelo dono que tivera, mas por estar ligado umbilicalmente a toda a região que o cerca. 

Depois da reforma de maio de 1929, o prédio teve ampliado seu salão de festas, não 

só para comportar mais pessoas, mas para ter maior circulação interna de ar. Ele já ocupava 

um lugar privilegiado, por estar no topo de uma ladeira e receber diretamente os 

movimentados ventos diretos do salubre oceano. Como comentamos no primeiro capítulo, 

os lugares de pouca luminosidade, de atmosfera estagnada, eram extremamente mal 
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qualificados, o que valorizava seu oposto: iluminados naturalmente e bem ventilados, 

justamente como era o Tirol, sede do Aeroclube. 

 

 

Figura 11 - Autor desconhecido. Festa da Roseira Brava. fotografia p&b. in: A Cigarra. Natal, ago. de 1929, 

ano 2, v.4. p.31. 

 

Como vemos nas duas fotografias acima, além de estar no topo de uma alta ladeira, 

separado do mar por uma floresta e rodeado por uma vista bem apreciada à época, que lhe 

dava,  a noroeste, uma vista direta da praia, ao norte de toda a cidade ladeira abaixo, e a 

leste da floresta, o prédio era rodeado de janelas e portas em seus 360º. De estilo eclético, a 

diretoria que reformou o prédio, com a ajuda do governo, teve o cuidado de manter o 

padrão arquitetônico associado ao padrão de limpeza então vigente. 

 Além disso, a própria a região do Tirol já era uma região elegante, fina, bonita, 

moderna.
392

 Com a crescente ocupação da Cidade Nova (que abarcava também Petrópolis), 

principalmente com a ampliação da linha do bonde elétrico, região do Tirol passou a 

hospedar instituições específicas para abrigar práticas corporais modernas, como o Natal 

                                                 
392

 Vale a apena lembrar-se das ressalvas para com a presença de elementos rurais no próprio bairro, já 

discutidas no primeiro capítulo. 
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Tênis Clube , inaugurado em 1927.
393

 Essas instituições, por sua, vez forneciam elementos 

para que o bairro fosse significado como um espaço moderno, pois traziam para ele práticas 

associadas à velocidade, à liberdade, à movimentação e à salubridade. Além de várias 

instituições de menor destaque, o bairro já abrigava o principal prédio desportivo da cidade, 

o Estádio Juvenal Lamartine. 

Além dos esportes, o Tirol também abrigava as danças, também antes de 1929. 

Embora desconheçamos se havia ou não clubes no Tirol que promoviam encontros 

dançantes antes do Aeroclube, as danças eram promovidas pelos cafés, os quais também 

passaram a oferecer esse tipo de diversão naquela região desde 1924, com a inauguração do 

Café Tirol. Muitas danças e bailes eram constantemente ofertados ao público que tivesse 

condição de frequentar, propiciando movimento, sensação de liberdade e sociabilidade aos 

participantes.
394

  

Além disso, o Tirol também era valorizado porque já havia passado por aquele 

processo de organização espacial que discutimos no primeiro capítulo: era uma região que 

também resultou da remoção de algumas pessoas menos abastadas; da construção de 

avenidas, da chegada da linha do bonde, dos cafés, dos clubes, da moradia da família 

Albuquerque Maranhão, e da limpeza de acordo com os principais critérios de salubridade. 

Em 1927, Natal tinha pelo menos cinco bairros definidos: Rocas, Ribeira, Alecrim, 

Cidade Alta e Cidade Nova. Porém, se compararmos o Tirol às demais regiões da cidade, 

percebemos que, mesmo que tenha havido algumas reformas na Ribeira e nas Rocas, a 

Cidade Nova, e, necessariamente o Tirol, era o único bairro construído segundo um padrão 

de organização público, um planejamento.
395
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 MARINHO, Márcia M. F. Natal também civiliza-se, p.90-110. 
394

 No entanto esses pequenos centros de interação entre os gêneros e as idades estavam concentrados 

majoritariamente na Cidade Alta e na Ribeira. Eram pelo menos sete cafés inaugurados na Ribeira até 1907 e 

pelo menos seis inaugurados na Cidade Alta até 1923. Cf. Ibid., p. 80.   
395

  No entanto, por mais que tenham tentado, com proibições e punições, os indivíduos que geriam Natal 

nesses primeiros trinta anos de século XX não conseguiram separar-se dos indivíduos que tinham hábitos 

diferentes dos deles. A historiografia que vimos consultando nos mostra que, mesmo depois de 1920 ainda 

houve um bom número de reclamações a respeito da presença de pobres na Cidade Nova e na Cidade Alta. 

Continuam com o incômodo. De fato, os hábitos sociais de limpeza, velocidade, retidão e adoração ao 

exterior não tiveram força suficiente para impor uma ordem total sequer aos bairros novos (Tirol e 

Petrópolis). As reclamações iam do barulho ao hábito de urinar em área pública e ao modo de se sentar. A 

mesma repulsão é verificada no que diz respeito aos modos de se divertir: não se podiam praticar os esportes 

do modo como se queria, deviam seguir-se as normas e os hábitos de como praticá-los, sob pena de punição. 

Caso, por exemplo, não se jogasse futebol dentro das condições específicas como foi o “jogo de ‘foot-ball’ 

por alguns meninos desocupados que procuraram as ruas publicas para esse gênero esportivo”. Além do que, 
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De um modo geral, como vimos, a cidade foi se configurando espacialmente tendo o 

Tirol como um lugar destinado a uma espécie de reserva civilizacional, de grande 

expectativa que espelhava todas essas vontades. A beleza e a elegância atribuídas ao bairro 

surgem, portanto, da sensação de estar num lugar limpo e reformado de acordo com 

princípios muito bem delineados, que, quando aplicados sobre o ambiente o tornaram 

propício para a realização de práticas corporais também condizentes com os mesmos 

valores. A sintonia entre o que se fazia e o que se via no ambiente são, portanto, muito 

favorecidas no Tirol. 

Além da disponibilidade do terreno já não mais usado, a opção pelo Tirol poderia 

ser considerado mais atraente na medida em que, mesmo Parnamirim possuindo uma pista 

de pouso e de decolagem pronta ou a Ribeira, próxima ao Potengi, mantendo seus pousos e 

decolagens, era Cidade Nova a parte da cidade mais elogiada.  

De todos os lugares, o que parecia trazer os elementos que comportavam aquilo que 

os sócios queriam ver em si mesmos, era o Tirol. Essa ideia se sustenta porque, desde 1913, 

a região Tirol já era imaginada assim: 

 
Oh! Como isto é agradável! (...) Ah! O Tirol! Quem não o conhece, falado 

como é, com promessas animadoras de bonde elétrico e de restaurante art 

nouveau! (...) Sente-se clara (...) a ‘ampla redoma azul do firmamento’, no 

grandioso conjunto dos morros desalinhados (...). Como é belo tudo isto, 

maravilhoso e sublime.
396

 

 

Não é à toa que o Aeroclube é apresentado pela historiadora Márcia Marinho como 

uma síntese de todo o movimento de construção do moderno na cidade.  

 

O bairro de Tirol, que já há algum tempo havia se estabelecido como um 

bairro residencial, já mostrava um acentuado crescimento de 

estabelecimentos comerciais e centros sociais em sua área. A inauguração 

do Aero Clube e, em 1928, só veio confirmar o deslocamento do centro 

social das elites natalenses do tradicional bairro da Cidade Alta (onde se 

encontrava instalado o Natal-Clube ) para o novo bairro de Tirol.
397

 

                                                                                                                                                     
houve as reclamações sobre os animais, tanto a presença deles na rua quanto o que eles faziam nela eram 

reprováveis A capacidade de manutenção da maneira de viver das pessoas pobres que os historiadores 

conseguiram perceber ao longo de suas pesquisas é notável. Mostra que cada hábito cultural tem seu próprio 

percurso em relação aos outros, tem suas próprias transformações (Cf. MARINHO, Márcia M. F. Natal 

também civiliza-se; SIQUEIRA, Gabriela. Por uma cidade nova; SANTOS, Renato M. Natal, outra 

cidade! 
396

 A REPÚBLICA apud SANTOS, Renato M. Op. cit., p.150. 
397

 MARINHO, Márcia M. F. Op. cit., p.88. 
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O Aeroclube localizar-se no Tirol representava, ao que nos parece, uma vantagem, 

mútua: para o ele e para o bairro. O bairro, que já era valorizadíssimo, recebera uma 

espécie de “acabamento”, e o clube estaria, portanto, dentro de um lugar que equivalesse 

com ele próprio, ou aos valores de seus principais fundadores. Assim o Aeroclube, na 

opinião do jornal situacionista A República, era “mesmo uma maravilha naquele Tirol cheio 

de poesia”.
398

 

Assim, descrito em potencial harmonia com o lugar em que estava, além da alusão 

ao projeto de consolidação da imagem de capital da cidade, Danilo, colunista social d’A 

República, deixa transparecer a importância do clube para a aviação e para a cidade e o 

glorifica pelo trato dos assuntos aéreos. Para Danilo, o Aeroclube seria como um marco na 

representação que se queria criar para a cidade: além de ser um clube social, com sua 

presença no topo da ladeira, dentro do Tirol, lembrava a toda a cidade do pioneirismo que 

dele se exigia. Lá parado, imóvel, já estava carregado de ideias, repleto de sentidos, dava “a 

impressão de que ali o ruído do avião sagrou Natal a cidade que primeiro teve aeródromo 

exclusivamente seu”.
399

 

 Além de elegante por estar onde está simplesmente, essa instituição que se põe 

como síntese do padrão de elegância e de estrangeirismos traz aquilo que há de mais rápido, 

maquinal no mundo ocidental do começo do século XX, a aviação.
400

 Entre o rio Potengi e 

o campo de Parnamirim, Juvenal Lamartine, entusiasta da aviação
401

, Manuel Vasconcellos 

militar membro do Aeroclube Brasileiro, Fernando Pedroza, líder da família que parece ter 

sido capital para o tênis em Natal
402

, com outros sócios, fundaram, no Tirol um clube com 

três faces: a velocidade, a liberdade e a elegância, respectivamente do avião, da dança e do 

tênis. 

 

3.2 “A nossa predileção pelo tênis” 
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 VIDA social. A República, 23 maio 1929. 
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 Ibid. 
400

 COÉ, Fernando V. A aviação em Natal nos anos 20, p.80-90. 
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 PROCÓPIO NETO, José. Os esportes em Natal, p.107-108. 
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Como vimos no primeiro capítulo, talvez uma relativamente baixa exigência de 

movimentação, quando se compara o tênis a outros esportes, logo o tornou apreciado pela 

parte mais rica dos desportistas. Entretanto, mesmo exigindo um ritmo de movimentação 

menor que o atletismo, e até mesmo que o futebol, naquela época, o tênis, assim como o 

golfe, eram esportes que estavam plenamente permeados pelo valor da precisão, da 

velocidade e da movimentação. Os movimentos tenísticos também deveriam ser simétricos 

e belos, levando em consideração a estética das linhas que insinuam, o que dava a esse 

esporte uma plasticidade bem peculiar.  

Porém não se tratava apenas de um esporte estético, de uma arte. O tênis sempre 

envolveu ritmo, movimentação e, sobretudo, precisão e eficácia. A quadra de tênis é, por si 

só, um ambiente meticuloso, esquadrinhado, medido em toda a extensão. Dividida ao meio, 

com a rede estendida, possui retângulos horizontais que indicam precisamente onde a bola 

deve bater. Assim, como todo ambiente próprio para a prática plena dos desportos, a quadra 

de tênis era, e é também um ambiente competitivo, com os mesmos valores relativos aos 

outros esportes.  

Em termos de tática, o jogador é obrigado a dominar todo o espaço e correr por ele 

com velocidade, eficácia e precisão, para, com individualidade e estilo próprio, propagar a 

bolinha até os limites da quadra, precisamente longe, quase fora, mas dentro, num cálculo 

que só pode ser feito plenamente depois do golpe da raquete. Sempre forçada para o mais 

distante possível do adversário, a bolinha deve respeitar a precisão do ambiente e cair 

dentro das linhas. Não há dúvida de que, para isso, a força, como a velocidade também, 

atuam na movimentação das pernas e dos braços dos jogadores, os quais, embora não 

fossem praticantes de atletismo, não se dariam o luxo de ser lentos ou fracos. 

A plasticidade dos movimentos e o custo de manutenção do tênis rapidamente 

impediram sua ampla disseminação. Se, por um lado, ele foi sempre considerado um 

esporte admirável e elegante pela maioria das pessoas, não é praticado de forma ampla até 

hoje.  

Como também discutimos anteriormente, além da própria natureza do tênis, ele teve 

toda uma indumentária da vestimenta muito bem valorizada. Na década de 20, em geral, as 

roupas usadas em festividades dançantes e nos esportes foram reduzidas do tornozelo para 
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o joelho, às vezes um pouco acima, principalmente por causa da facilidade de 

movimentação que a roupa curta propicia. Pode-se perceber um movimento de encurtar os 

vestidos para que a roupa se adequasse aos movimentos e estes se destacassem. A moda 

desportiva relacionada ao tênis logo se propagou além das quadras. Tudo isso contribuiu 

para dar-lhe a posição de esporte elegante.
403

  

Por isso, para os redatores d’A Cigarra, possivelmente para seus leitores também, o 

tênis “é um velho esporte francês, que passou a mancha. Dos mais elegantes e 

apreciáveis”.
404

 Ofuscado pela magnitude do projeto aviatório, pela popularidade do futebol 

e do remo, não existem elogios às quadras de tênis, reportagem cobrindo suas atividades ou 

a presença de algum tenista famoso, até 1930, em Natal. As notícias que temos são 

pontuais, esporádicas e raríssimas. Porém não são inexistentes.  

Não conseguimos localizar a planta do clube ou uma descrição que nos diga onde as 

quadras ficavam. No entanto, um primeiro registro desse esporte no Aeroclube pode ser 

percebido na figura 10. Se prestarmos atenção à fotografia de João Galvão, podemos 

encontrar as quadras ali, por trás do prédio. Assim sendo, se não fosse por essa fotografia, 

na qual o semblante longínquo das quadras é percebido no canto direito, não saberíamos 

que elas ficavam atrás da sede. 

 Claro que isso representa uma posição secundária em relação ao grande campo de 

pouso, à frente da sede, e à sede em si, que também ficava na frente das quadras. Antes de 

serem vistas as quadras, eram vistos o campo de pouso e o belo prédio da sede.  

Mesmo ofuscado pela aviação, o tênis se manteve em atividade no Aeroclube, e o 

está até os dias atuais. Não é sem razão que, em sua matéria sobre os esportes, A Cigarra 

use o Aeroclube para expressar “a nossa predileção pelo tênis”.
405

 Aliás, curiosamente, a 

aviação (principal eixo de comentários a respeito do Aeroclube) e o tênis não eram 

imaginados em grandes distâncias um para com o outro. Inusitadamente, o mais famoso 

Aeroclube do mundo, o Aèro-Club de France, também tinha em seus quadros aviadores 

que eram praticantes de tênis. 

 O Aeroclube da França era uma instituição prestigiada e mundialmente famosa. 

Promovia vários eventos, concursos e prêmios para incentivar o desenvolvimento aviatório. 
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Antes de o avião ser inventado, lá mesmo na França, por Santos Dumont, o clube criou um 

prêmio de 1500 francos para quem voasse mais de 100 metros num objeto mais pesado do 

que o ar. Além de ser um ambiente de sociabilidade e de interação entre os entusiastas do 

voar, o clube, de fato, depois de estruturado começou a produzir sucessos, como o 14 bis de 

Dumont. Parecia haver nele um clima euforia, uma paixão por recordes e por grandes 

distâncias, atingindo uma longa lista de premiados, por diferentes feitos.
406

 

 Entretanto não era Santos Dumont quem significaria a associação da aviação ao 

tênis. Isso coube a outro aviador. Este, amigo de Santo Dumont, membro do Aeroclube, 

virou herói nacional da França durante a primeira guerra e é lembrado todos os anos no 

torneio aberto de tênis na França, que carrega seu nome, Roland Garros. Aviador-tenista, 

Garros começou a carreira voando no monoplano de Dumont, mas, depois de se graduar na 

escola de voo, virou piloto de corrida aérea, dedicando-se a mais aventuras. Em 1911, 

quebrou o recorde de altitude em voo e foi o primeiro a cruzar o mediterrâneo da França até 

a Tunísia, sem parar.
407

 Assim, podemos dizer que Garros é lembrado pelos aviadores por 

seus feitos e pelos tenistas por nunca ter abandonado o tênis, sempre foi tenista amador. 

Membro de um Aeroclube, nos mostra que o tênis e as demais atividades podem ser 

aglomeradas num único lugar, já que o espaço é fruto da vida cultural na sociedade.
408

 

 Não é à toa, portanto, que Fernando Pedroza, um dos fundadores, e o maior 

entusiasta, do clube mostre essa associação entre tênis e aviões. Concedendo uma 

entrevista, depois da inauguração da escola de voo, ele conta que “os primeiros 

matriculados na escola de aviação do Rio G. do Norte vários eram distintos rapazes de 

nossa elite deSportiva”.
409

 

Nessa oportunidade, Pedroza enfatiza o caráter distinto da “elite”. Como 

percebemos durante nossas discussões anteriores, o caráter desportivo de uma pessoa ou de 

uma instituição era suficiente para valorizar a ambos. 
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Inclusive, durante a inauguração do clube, embora os fotógrafos não se tenham 

preocupado com as quadras, nem matéria alguma fosse encontrada a respeito delas, elas 

estavam por lá.
410

  

Contudo a maneira como elas foram construídas não parece ter agradado 

plenamente a diretoria. Construídas desde dezembro de 1928, em março de 1929 foi 

determinado pela diretoria que elas deveriam passar por uma reforma. A suspeita sobre a 

qualidade das quadras de tênis começaram ainda em janeiro de 1929, quando a diretoria 

determinou a reinauguração delas para janeiro, depois de alguns cuidados que ainda 

deveriam ser tomados. Provavelmente, as exigências de precisão ainda não tinham sido 

atingidas. Em razão disso, em março foi determinado que se fizesse uma obra que 

readaptasse amplamente as quadras mostrando que, mesmo em tempos de euforia aviatória, 

o tênis sempre mereceu do clube uma atenção especial.
411

 

A reforma foi alvo de um cuidado tão eficaz e atencioso quanto os melhoramentos 

espalhados pela cidade. Segundo essa nota publicada n’A República, foi proposto pela 

diretoria que as atividades desportivas fossem paralisadas momentaneamente e que o 

principal engenheiro da cidade e presidente da Intendência, Omar O’Grady, tomasse conta 

das obras em andamento pessoalmente. O engenheiro O’Grady, juntamente com Décio 

Fonseca, iria cuidar da eficácia da reconstrução das quadras de tênis. 

Afinal, se o salão de festa era sempre bem decorado e fora reformado para se 

adequar aos padrões de higiene e beleza, a pista de voo era bem feita e posta na fachada do 

clube canalizando atenção, por que as quadras, tão utilizadas, não receberiam a mesma 

dedicação, já que eram também expressões máximas do conceito de elegância e de 

sofisticação na cultura local? 

A partir de março de 1929, data em que foi publicada essa resolução da diretoria, o 

Aeroclube foi notadamente se consolidando como um ponto de reunião que ajudava a 

cidade a compor sua face de capital. Diante dos esforços de divulgação do clube, a 

instituição se tornara um ponto de reunião de pessoas de diferentes cidades. Essa 

capacidade de atrair sócios de vários lugares é percebida como uma qualidade do clube. Em 

tom de elogio o colunista Danilo escreve na coluna Vida Social, que restringir a elegância 
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atribuída ao Aeroclube a Natal “é até um crime, porque do interior vem muita gente 

especialmente para frequentar o Aeroclube”.
412

 

Nessa rara descrição, mais longa do que as notas da diretoria publicadas n’A 

República, Danilo continua a nos fornecer elementos que valorizavam o clube. Finalmente, 

numa alusão clara ao valor local do tênis, o colunista diz que “O tênis é uma sedução”.
413

 A 

primeira menção a esse esporte aparece assim, em cinco palavras, que nos deixam 

perplexos. Dela só podemos concluir que ele tinha algum poder de atrair sócios, membros e 

a atenção do público em geral, pois só assim poderia ser associado à sedução.  

Para Danilo, a posição da quadra, bem como do a clube, é que merece uma atenção 

redobrada. Ainda imbuído das ideias relacionadas ao Tirol, mais uma vez, clube e bairro 

são unidos para exemplificar o valor do lugar. Assim, ao invés de falar do que se faz na 

quadra, na verdade, o colunista estava preocupado em descrever o que se via a partir da 

posição da quadra na topografia da cidade. Para ele, exclusivamente no Aeroclube “quem 

está jogando o tênis ou quem está vendo se jogar o tênis está admirando, lá embaixo a 

cidade a se entrecortar de avenidas, de coqueiros, de vegetação” 
414

. Dessa forma, mais uma 

vez, o clube é valorizado pelo lugar em que estava e recebe da paisagem mais um elemento 

de diferenciação, ou de identidade. Não era em qualquer clube que se gozava de tal 

paisagem; era no Aeroclube do Rio Grande do Norte que se tinha tamanha beleza ao se 

jogar tênis; assim, jogar ali era diferente de jogar em qualquer outro lugar.  

O colunista não se ocupa em mencionar a posição da quadra em relação aos demais 

ambientes dentro do clube, para se ter mais elementos a respeito da importância do tênis ou 

das quadras em relação aos outros ambientes. Não era o tênis, em si, que valia muito; 

valioso era o ambiente em que ele era praticado. O modo como é ofertado pelo clube, 

mesmo sem ser mencionado diretamente é, de fato, o critério diferencial que corporifica o 

elogio. O colunista poderia ter abordado o assunto em termos dos valores em torno do 

tênis: a elegância, a esportividade, a precisão, a eficiência, a velocidade, a civilidade, etc; 

poderia ter falado das qualidades da quadra, ou do público que a frequentava mas optou 

pelo aspecto espacial da instituição.  

                                                 
412

 VIDA social. A República, Natal, 23 maio 1929. 
413

 Ibid. 
414

 Ibid. 



177 

 

No entanto, mesmo Danilo se dedicando a elogiar a localização das quadras em 

relação à vista da admirável paisagem pacata de Natal, não era a exuberante paisagem, a 

única importância das quadras para a instituição; o tênis em si também era importante. Pois, 

com todo o senso de movimentação que ele proporciona, era diariamente praticado, e as 

quadras eram cotidianamente ocupadas pelos praticantes do esporte. Na verdade, ele tanto 

tinha capacidade de atrair, ou melhor, de seduzir, como diz o próprio Danilo, que instigava 

os oportunos esportistas amadores a se infiltrarem no clube sem serem sócios, o que 

podemos deduzimos da resolução da diretoria que proibia a frequência de indivíduos não 

sócios à sede do Aeroclube; caso contrário, a diretoria não precisaria publicar tal 

resolução.
415

 Ela revela que uma parte do público era atraída pelas quadras de tênis, ao 

ponto de terceiros, também frequentarem o Aeroclube oportunamente e representa uma 

constância na utilização delas. Ao contrário dos bailes, dos voos, das aulas de voos, dos 

chás dançantes, das soirées e das matinês, que eram ocasionais, o tênis era diário. 

A utilização da quadra diariamente resultou em custos de manutenção relativamente 

altos. Nessa mesma nota, o clube, divulga a carência diante “das despesas que acarreta ao 

Club, a conservação do campo de tennis”.
416

  

Cada tipo de quadra tem seus próprios custos. Mas a falta de informações sobre as 

quadras nos impede de concluir qualquer coisa a respeito do material do qual elas eram 

feitas. Não há registros sobre que tipo de quadra era comum no Rio Grande do Norte, até 

porque, em 1929, só a Escola Doméstica e o Tennis Club do Tyrol, de 1927, tiveram essa 

modalidade desportiva. Talvez algum outro particular perdido para nós no tempo também o 

tenha tido. Pensamos ser de terra, pela facilidade maior de manutenção, devido ao clima 

quente da cidade.
417

  

Fato é que os custos que o saibro ou a grama acarretavam não estavam em sintonia 

com as contas do clube, tanto que as soluções foram “a criação de um fundo específico para 

[a conservação do campo], constituído pela modica contribuição de cinco mil réis mensais, 
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a que serão obrigados os sócios que praticarem aquele Sport”
418

; e a proibição das pessoas 

que não eram sócias de frequentar a sede. 

Não seria o tênis, no entanto, que ocuparia a maior parte dos noticiários e que teria 

as coberturas mais suntuosas; outra atividade extremamente importante para o clube – tanto 

para atrair mais sócios, quanto para fortalecer sua imagem de elegante – o faria: as 

festividades dançantes. 

 

3.3 “Nos seus salões deliciosos, centenas de criaturas”: o salão de festas 

 

Poder-se-ia cair no erro de achar que, em um clube de aviação e de esportes, o salão 

de festa seria rechaçado para uma posição de representatividade inferior. Definitivamente, 

esse não foi o caso do Aeroclube do Rio G. do Norte. Desde sua inauguração, o salão de 

festas manteve uma extrema significância no funcionamento do clube. 

Naquela ocasião, como já comentamos no segundo capítulo, o baile solene de 

fundação, iniciado às 21 horas, foi uma ocasião elegante à qual deveriam comparecer todos 

de smoking ou de trajes brancos, para assistir às solenidades e dançar.  

Por sinal, eram as ocasiões dançantes que mais apareciam nos noticiários, que 

enchiam a coluna Vida Social n’A República. Era no salão de festas que as principais 

homenagens eram prestadas, que a juventude podia gozar de uma liberdade um pouco 

maior diante de uma vigilância menor ou mais relaxada dos pais.  

Assim, se as quadras de tênis já funcionavam todos os dias atraindo sócios e 

emprestavam um pouco da elegância desse esporte ao Aeroclube, a escola de voo fornecia-

lhe a importância da associação a um projeto político de fomento da aviação e dava-lhe o 

maior traço de particularidade, foi o salão de festa o responsável por trazer-lhe pessoas de 

todas as idades e, de fato, assegurar uma posição de destaque social do Aeroclube na 

capital.  

Ao que parece, a ocasião que consolidou a elegância do clube, que vinha sendo 

construída do final de 1928 até o carnaval de 1929, foram os bailes de carnaval de 1929, os 

quais celebravam a passagem do Rei Momo
419

. A preparação para as festividades não foi 
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simples; duas orquestras foram contratadas para tocar toda a noite; a decoração foi feita 

pelo presidente da Intendência municipal, Omar O’Grady, e dois outros membros do clube, 

Adriel Lopes, Mauro (?) Santos, Erasmo Xavier
420

, para que o salão de honrarias ficasse 

impecável para o baile à fantasia.
421

 

A expectativa para as festividades do carnaval eram tamanhas que, além do salão de 

festa, o terraço (onde ficaria ele?) também foi devidamente decorado, para que se tivesse 

uma “celebração do carnaval no Aeroclube (...) brilhantíssima”.
422

 Faz-se ver que, nas 

semanas que precedem o carnaval, a euforia da aviação cede espaço à euforia da festa 

carnal. As matérias sobre a aviação simplesmente desaparecem do jornal, os olhos se 

voltam para divulgar agora as festividades, que enchem de estímulo e de responsabilidade 

os organizadores dos bailes de carnaval.
423

 

Aproveitando a expectativa do primeiro carnaval no Aeroclube, diante das 

necessidades de recurso para consolidar a escola de voo e para arcar com os custos 

preparativos do carnaval, a tesouraria disponibilizou mais um lugar para que se pagassem 

as mensalidades respectivas do mês de fevereiro. A notícia do novo lugar para pagar, 

bilheteria do Polytheama, veio seguida do lembrete ameaçador sobre a possibilidade de 

exclusão dos bailes de carnaval, assim como todas as outras propagandas das festividades: 

“só (...) [era] permitido o ingresso nos bailes de carnaval aos sócios quites com a tesouraria 

até o mês corrente”.
424

 

Esse também parece ter sido o primeiro movimento da diretoria do clube de se 

juntar a outros clubes. Como vimos no primeiro capítulo, os clubes, em Natal, 

frequentemente promoviam eventos em conjunto ou mesmo realizavam eventos nos 

espaços dos outros. No caso do Aeroclube, o Polytheama, localizado no centro, era uma 

facilidade para os sócios, já que a maioria deles devia morar em Cidade Alta, e não no 

Tirol, não tão populoso ainda em 1929. Posteriormente, o Natal-Clube ajuda o Aeroclube 

na organização das solenidades oferecidas ao ministro da Marinha, das quais falaremos 

mais adiante. 
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Se a diretoria conseguiu ou não angariar recursos por meio do pagamento das 

mensalidades atrasadas a partir da divulgação do baile, nós não sabemos, porém o baile foi 

noticiado constantemente como um sucesso, o que nos leva a supor que sim. 

 

 
Figura 12 - Autor Desconhecido. O Carnaval no Aeroclube. 3 fotografias, p&b. In: CIGARRA, 

Natal, ano II, n.3, 1929. p.27. 

 

A decoração interna do salão nos escapa. Percebe-se que há um tapete sob os pés de 

Lamartine e um grupo fantasiado, na foto superior à direita, e que o chão do salão estava 
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impecavelmente limpo e lustrado, como mandavam as convicções a respeito da higiene, 

pois os tacos de madeira estão límpidos na foto inferior. 

O enigmático dragão na frente do clube parece se tratar ser alusão ao Fausto, de 

Goethe. Goethe parecia ser um dos autores favoritos do público natalense. Na revista A 

Cigarra, existe uma matéria sobre os verdadeiros amores de Goethe. Curiosidade típica de 

uma época de flirts e de começo de afrouxamento das pressões morais, os nomes das 

amantes do escritor alemão se espalham pela matéria tentando dar conta de uma 

curiosidade que nunca seria sanada. Mas a associação entre o amor, que começa a aparecer 

na imprensa associado ao flerte e a liberdade começa a despontar. Só nos resta saber se 

seria o amor dos flertes ou “esse amor platônico, como pórtico melancólico da (...) época 

(...) que (...) vai conquistando todas as liberdades”.
425

 

Definitivamente, para que uma matéria desse tipo apareça em um periódico como A 

Cigarra, isto é, de tipo social, que cobria eventos e tratava dos esportes e das artes, Goethe 

deveria ter um público bastante numeroso. 

Durante o baile de carnaval de 1929, “a portaria principal do clube, ornamenta 

caprichosamente, representando a entrada da Caverna de Mephisthopheles, pintada pelo 

talentoso conterrâneo cenógrafo Erasmo Xavier”.
426

 A alusão ao clássico literário, por si só, 

demonstra um critério de distinção. Como vimos no primeiro capítulo, conhecer os 

elementos artísticos e literários era critério que qualificava os indivíduos positivamente. 

Pois, com o avanço da modernidade, a educação artística e a científica foram, 

gradativamente, substituindo a antiga educação moral, fornecida apenas pelos progenitores. 

Assim, as atividades intelectuais, como a leitura, o cinema, o teatro, a pintura, passaram a 

ter um valor imprescindível. 

 Participar do carnaval era uma constante daquilo que se esperava de um clube em 

Natal. Até o clube de remo, como comentamos no primeiro capítulo, estava inserido nessa 

prática. O Aeroclube, por sua vez, não poderia apenas participar. Era necessário tomar parte 

das festividades com destaque, com um mínimo de glamour. Por isso tanto planejamento 

para o baile de carnaval de modo a equilibrar uma decoração precisa, eficaz, artisticamente 

sofisticada que atingisse os objetivos de impressionar a comunidade com o funcionamento 
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normal do carnaval. Assim, evitando concorrência, a diretoria não parece ter mantido 

festividades durante o dia, para suas festividades não coincidirem com outros eventos em 

outras instituições e pelas próprias ruas. Para alcançar tamanho valor, a direção do clube, 

decidiu que o principal evento durante o carnaval seria à noite, começando às 22 horas 

(com hora para acabar?).
427

  

O baile à fantasia, no sábado de carnaval, tão divulgado, já prometia ser um grande 

atrativo para os possíveis interessados em participar das atividades do clube. Chamaram 

todos os sócios e se estimularam mais pessoas a se associarem. O baile não tinha convite, 

mas, como prometido em nota oficial anterior ao dia do evento, era aberto aos sócios que 

estavam regularmente em dia com as obrigações financeiras.  

As mulheres buscavam suas melhores fantasias e máscaras. Como podemos ver na 

figura X, a maioria vestida com as pequenas coroas que lembram escamas de dragão, com 

as fantasias riquíssimas em detalhes. Outras, não fantasiadas, usando glamourosos chapéus 

noturnos, joias e a inseparável bolsinha lateral. Mesmo sem cores, percebe-se, nitidamente, 

que todas impecavelmente vestidas. 

Os homens, sem motivos mais claros para nós poderiam comparecer não 

fantasiados. “Os cavalheiros que não comparecerem fantasiados deverão trajar casacos, 

smoking ou branco” Lamartine (ao centro da foto), por exemplo, não estava fantasiado: 

como vimos optou pelo smoking.  

De todo modo, além desse baile do Rei Momo no sábado, o carnaval abriria as 

portas dos salões para os membros todos os dias, mas sempre à noite, iniciando suas 

atividades carnavalescas apenas às 22 horas, como se tivesse a intenção de o lugar encerrar, 

de ter o gran finale, sem competir com muitas festividades ao redor da cidade. 

Definitivamente, o clube aproveitava o fluxo moderno de alongar as horas ativas do dia 

graças a eletricidade e não se restringia à luz do sol, apenas. Com o tênis e os voos, o 

Aeroclube também era um clube noturno. 

  A decoração do carnaval parece ter sido bem-sucedida, assim como as festividades 

em geral. A primeira coisa que nos aponta nessa direção é a moção oficial de 

agradecimento que a diretoria executiva, em reunião com Juvenal Lamartine (o que não 
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parece ser um padrão), notificou para a decoração em si.
428

 A outra coisa é que o baile, de 

fato, instaurou novos ânimos no clube. Logo após o evento, o Aeroclube receberia uma 

doação imensa do rico Fernando Pedroza, outra de João Galvão Filho e outra do Coronel 

Vicente Fernandes, as quais, somadas, perfizeram 10:200$000.
429

 Por terem sido noticiadas 

imediatamente após o baile, cremos que têm a ver com o sucesso do baile. 

É nesse momento também que, além dos membros entusiasmados, o presidente do 

estado, Juvenal Lamartine que, como dissemos no segundo capítulo, já havia providenciado 

o terreno para o clube e as quantias em dinheiro para a reforma que permitisse a 

inauguração, aproveita a oportunidade e o aparente entusiasmo e declara que “em auxílio ao 

clube, havia providenciado para que a iluminação da sede fosse gratuita”.
430

 

Embora esse tenha sido o mais noticiado e comemorado dos bailes interna e 

externamente, principalmente no que tange à preparação, não foram as noites de carnaval 

apenas que trouxeram a elegância para o clube. Além do próprio modo de ir ao clube, de 

frequentar as atividades, o qual interferia diretamente no modo como ele era apresentado, 

as vestimentas, as danças, a música e as solenidades eram cruciais: elas refletiam 

convicções, como já comentamos no primeiro capítulo, e não figuravam só nas atividades 

carnavalescas; outras ocasiões solenes e dançantes aconteciam no salão do clube. 

Os bailes, como o da inauguração, que não eram de carnaval também já se 

apresentavam como atividades bem importante. Parecem ser montados para que se mostrem 

uns aos outros os membros mais ricos da comunidade urbana. O jornal A República, o 

tempo todo busca caracterizar os bailes no Aeroclube como eventos de requinte. A nota a 

seguir é bem específica quando diz que o baile de 11 de jan. de 1929 foi uma “brilhante 

recepção (...) que para seu esplendido sucesso contou com a presença dos elementos mais 

em evidencia no meio natalense”.
431

 Além disso, a música e a dança, normalmente 

estrangeiras, particularmente dos Estados Unidos, carregando um senso de liberdade, 

também eram selecionadas a rigor. Parece que nesse começo de clube, não se queria um 

baile qualquer. Na verdade, o Aeroclube passava por uma fase de busca por peculiaridade, 

principalmente pela falta da escola de voo, ainda não inaugurado no carnaval de 1929. Por 
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isso, “tiveram grande e seleta afluência as danças que decorreram no meio da maior 

distinção”.
432

 

Essa distinção e essa elegância são paulatinamente construídas, e muito delas se 

deve aos elogios fartos às mulheres que frequentavam o Aeroclube e às danças, como o 

jazz, o foxtrote e o tango, os quais eram hábitos importados de países mais ricos. Com isso, 

além do prazer de seus ritmos, eles valorizavam muito a nacionalidade estrangeira. Nesse 

sentido, podemos perceber que, não raramente, os elogios que se fazem às meninas e ao 

clube de um modo geral, são comparações autorizadas por uma semelhança com o que se 

tinha no exterior. Era divulgado que no “Aeroclube estava dominando a elegância das 

nossas gentis conterrâneas. Todavia, finíssimas e iguais à da mais moderna exibição da 

moda dos grandes centros”.
433

 

A moda, comentada na coluna Vida Social, escrita por Danilo, se refere aos cabelos 

curtos e aos vestidos também curtos, elementos que expressam a modernidade. 

Positivamente, ele insinua que o natalense poderia estar, às vezes, mais alinhado com a 

modernidade do que os de outros lugares em solo brasileiro (manifestando aquela 

competição interna que a aviação local instigou). A aceitação feminina dos novos valores 

dava outro ar à modernidade natalense, pois “os novos cortes que tornam os vestidos tão 

desiguais (...) foram recebidos no Rio com visível desconfiança, aqui tiveram aceitação 

imediata e até mesmo com algum exagero, por culpa das modistas...”.
434

 

Além da aceitação, ele deixa transparecer que essa moda era praticada de um modo 

peculiar de acordo com cada mulher, que a moda era sentida como um instrumento de 

individualização. Afinal, as modistas se apropriaram de uma forma distinta das outras: os 

vestidos mesmo vindos, de um padrão, eram desiguais. E a desigualdade do estilo marca a 

individualidade do caráter de cada uma das mulheres que, cuidadosamente, escolhiam 

formas diferentes para dar sentido à sua aparência. Para elas, 

 

A moda é um mal necessário. Se não fosse a diversidade de suas 

manifestações, que seria afinal da variedade, da divina variedade das 

aparências? (...) O vestido novo significa todo um complicado poema de 
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combinações, cálculos, receios, esperanças e contentamentos de amor-

próprio.
435

 

 

A aparência feminina era muito importante. A posição da mulher em público, 

muitas vezes como centro da atenção, já comentada e relativizada no primeiro capítulo, 

também aparecia no clube, refletindo uma moda peculiar. 

Nesse sentido, a natação, principalmente os salubres banhos de mar, já tinham sido 

responsáveis por graves afrouxamentos morais, e o corpo das moças passou a ser alvo das 

atenções de modo constante.
436

 Na coluna Vida Social, cujo colunista Danilo escreve que, 

dentre as diversas banhistas, “não seria muito fácil escolher a mais formosa”. Logo depois, 

ele faz um elogio à beleza feminina, e aos desfiles que havia em Berlim para eleger a 

mulher mais bonita.
437

 

Como vimos no exemplo da new knit para o tênis, rapidamente o figurino feminino 

encurta. Representando um centro noturno bastante importante, o Aeroclube costumava 

receber as moças numa nova feição estética, diferente daquela do fim do século passado, 

que cobria as pernas até os tornozelos. Na coluna Moda Feminina, Lucy Vignon indica o 

melhor a se usar: “Para a noite os vestidos são decididamente mais bem compridos. O 

pequeno vestido de Sport parece ter encontrado a sua forma invariável pulôver e saia 

plissada”.
438

 O mais comprido da noite era agora apenas o pequeno vestido Sport. 

Além da presença feminina, os bailes do Aeroclube também indicavam já uma 

tendência de toda a cidade: a presença das crianças no espaço público. Como uma prévia do 

carnaval, um baile à fantasia foi organizado para os menores.
439

 Como mencionamos no 

primeiro capítulo, as crianças, principalmente por causa da educação renovada, que 

realizava constantes aulas de campo, para que os conteúdos fossem mais bem assimilados e 

para que outras pessoas, além dos alunos, também tivessem acesso aos assuntos estudados, 

passaram a ser comumente vistas no espaço público.  

Essa tendência fez surgir certa confiança na importância de se estar em movimento 

e em contato com outros para o desenvolvimento subjetivo dos indivíduos. Assim, talvez 

                                                 
435

 VESTIR-SE será um prazer? A Cigarra. Natal, ano 1, v.3, p.10, 1929. 
436

 O corpo está cada vez mais visível, revelando a diminuição da pressão moral sobre a nudez, e, no caso da 

mulher, ele pôde ficar mais visível constantemente. Mas, sempre elogiado pela beleza, isso não estaria 

ofuscando o desempenho delas como atletas ou dançarinas? 
437

 VIDA social. A República, 5 jan. 1929 
438

 MODAS femininas. A República, 13 maio 1928. 
439

 A REPÚBLICA, Natal, 6 fev. 1929. 



186 

 

não com um rigor científico, mas, com certeza, crentes de que fazia bem para as crianças 

ocuparem desde cedo as instituições que eles mesmos passaram a ocupar, os pais passaram 

a levar as crianças consigo para muitos lugares que eles frequentavam, e o Aeroclube, não 

ficaria longe disso. O baile pôde também ser mais um atrativo comercial, haja vista que 

aumentava o público-alvo, mas também servia para consolidar a possibilidade de 

introduzir, logo cedo, as crianças nos novos códigos culturais que os seus pais começavam 

a partilhar.
440

 

Não se tratava apenas do acesso ao jazz e aos bailes. Os novos códigos, muito 

próprios desses lugares e eventos, também eram levados em conta na hora de se levar um 

filho ao baile. Um exemplo crucial é a vestimenta. As vestimentas das festas carnavalescas 

modernas não transmitiram a pompa a partir da quantidade de apetrechos; o padrão estético, 

extremamente ligado à vida esportiva, já mencionado no primeiro capítulo, era levado às 

crianças também. N’A República, depois do carnaval, como se fosse uma avaliação do que 

foi feito e de como deveria ter sido feito, é publicado um artigo sobre a vestimenta infantil. 

 Intitulado A meninice e a elegância, esse artigo ressalta o caráter ativo e 

naturalmente movimentado da vida durante a infância e, não espantosamente, busca instruir 

o leitor a estimular e preservar esse caráter, veloz e ativo, bem próximo da valorização da 

velocidade própria do período. Como podemos ver na imagem 9, na foto inferior as moças, 

principalmente, estão todas com vestidos leves e algumas com toda a parte inferior da perna 

à mostra, com saias e vestidos na altura do joelho, e com vestidos que pareceriam favorecer 

o movimento; ou seja, ao invés de apenas decorar, permitir o movimento do corpo. A 

vestimenta das crianças deveria acompanhar e estimular isso também.
441

  

Nesse sentido, o artigo é enfático ao desestimular a provável prática de pôr muitos 

acessórios e, muitas vezes, justos demais. É dito lá que “trajar uma criança com elegância 

não é apertá-la em sedas rijas, laçarotes incômodos, enfeites (...), berloques, em fim, essa 

carga inútil. (...) A vida ao ar livre, a necessidade dos movimentos libertos, a inquietude 

natural da infância, exigem a máxima simplicidade no vestuário” 
442

. A taxação de uma 
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forma anterior de se vestir, com roupas sofisticadas e, normalmente, à base de seda, e o 

elogio a uma nova forma são simplesmente orientados, como num passo a passo:  

 

Escolhei jovens mamães, para os vossos pequeninos os trajes claros de 

tecido mate, os linhos frescos e as cambais transparentes. Evitai a seda 

arrogante e vaidosa para a infância alegre e descuidada, singela e 

saltitante. Aproveitai o linho e o bordado encantadores, as combinações 

felizes e alegres, os pregados e as rendas.
443

  

 

Outro aspecto importante dos bailes e das ocasiões dançantes em geral é a presença 

das danças, que ocorriam em frente às orquestras ou às jazz-bands. As danças retiram 

quaisquer dúvidas a respeito da importância do público feminino nessas festas. Se o tempo 

todo se fala nos homens que voam pilotando os aviões, a coluna social d’A República se 

dedica fortemente a elas. Os bailes no Aeroclube eram uma ocasião da presença de grande 

quantidade de pessoas e um momento de se ter as mulheres no centro das atenções. 

Seguindo uma tendência de valorização da mulher na cidade como um todo, já comentada 

no primeiro capítulo, apesar de não ter adquirido tantas opções de função social, ela galgou 

importância pública, principalmente no trato com as artes, incluindo-se a música e, 

consequentemente, a dança. Assim, elas são observadas o tempo todo, por todos e parecem 

esperar elogios por estarem, livremente, divertindo-se em público, no centro, em destaque. 

Elas causavam admiração, intrigavam. Em um comentário a respeito das moças no 

Aeroclube, Danilo se pergunta: “Quem não admirou a graça. Todas dançaram, todas 

sorriam e algumas, até, cantavam”
444

... 

As danças, de fato, eram um momento muito importante para a sociabilidade da 

época. Ao que nos consta, além de um momento de relativa liberdade corporal, era um 

momento de interação libidinosa. Os colunistas escondem, talvez pela pressão moral, talvez 

por não conseguirem captar mais detalhes, mas sempre deixam uma brecha, uma insinuação 

de que os flertes, de fato, faziam parte do Aeroclube. 

Em uma oportunidade rápida, Ary, no lugar de Danilo, na coluna Vida Social, 

lamenta que não se pudesse  
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ouvir todas as banalidades que o jazz abafa!...  

Quantas promessas não serão feitas para se romperem no dia seguinte!... 

Quantas queixas não serão formuladas, entre suspiros e risos 

contrariados!... Uns dançam por prazer, outros coreografam por 

interesse!...  

(...) As danças também tem a sua psicologia!  

Estuda-la e (...) caso serio...  

 

Contando com presença feminina, os bailes do Aeroclube foram, com certeza, 

aquilo que mais rapidamente trouxe retorno administrativo ao clube. As quadras depoism 

de inauguradas, voltaram a ficar sob a direção precisa de Omar O’Grady; a escola de voo 

também demorou a ser inaugurada e só formou seis alunos na primeira vez; o sucesso 

inicial do clube, deveu-se aos bailes. 

Além disso, logo a administração do clube lançaria um investimento fundamental; 

os bailes semanais, matinês, aos domingos. Dessa forma, o Aerolube conseguiria angariar 

novos públicos e se adequar mais ao que se esperava de um clube naquele começo de 

século, principalmente com o espaço físico avantajado que tinha. 

Demonstrando um cálculo preciso, é perceptível a maneira meticulosa como foram 

pensados os bailes. No de carnaval, foram contratados decoradores especificamente para 

isso e, agora, diante do sucesso desse baile à fantasia, a eficácia do clube passa a ser 

enaltecida: “Há uma confiança de qualidades próprias para os grandes sucessos que vão 

marcando um brilhantismo demasiado”. As festas, também orientadas de acordo com os 

desejos de precisão e eficácia, exigiriam a anúncios e planejamentos prévios e quando 

começaram a dar certo, saíram-se bem avaliadas e passaram a angariar ainda maior público.  

Não demorou para que os salões do Aeroclube, tão bem propagados n’A República, 

fossem sempre notificados como um atrativo do clube. Um motivo para ir ao Aeroclube era 

comparecer a seus “vastos salões”. Isso chama a atenção para o caráter social do clube. Não 

se tratava, com certeza, apenas de aviação e esportes, até porque as quadras demoraram a 

serem inauguradas; as ocasiões dançantes eram fundamentais para o funcionamento do 

clube e representavam a maioria de suas atividades de caráter aberto. Referimo-nos, 

obviamente, às atividades formalmente anunciadas, não às idas e vindas comuns à 

instituição, à conversa comum entre amigos e ao convívio cotidiano; este, infelizmente, os 

jornais não anunciavam. 
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Outra atividade do Aeroclube, desenvolvida no salão de festa, eram os chás 

dançantes, que eram distintos dos bailes. De fato, os bailes, ao som das jazz-bands, 

pareciam reverberar o ensejo de liberdade e de afirmação individual que o jazz e a dança 

relacionada a ele estimulavam no fim dos anos 1920. Tinham um teor mais jovem, e a 

dança era constantemente anunciada nos avisos presentes nos jornais.  

No entanto, os chás apresentavam-se como um elemento de conservação e 

ratificação dos valores morais. Tratavam-se de afirmar a condição social dos membros 

mesmo. Eram ocasiões, aparentemente, de diversão mais contida, de hábitos vigiados, de 

roupas caras, perfume francês e muita pompa – quer dizer, elegância. Essas 

confraternizações eram uma composição do clube abertamente realizada para enaltecer as 

afinidades próprias dos membros entre si, talvez uma ocasião de música mais baixa, para se 

estimular mais a conversa do que o movimento; de mais roupa, para se estimular mais os 

olhos do que o resto do corpo. De todo modo, a recomendação era explícita: “Essa reunião 

promete revestir-se de toda a elegância, despertando o máximo interesse em nosso círculo 

social”.
445

 De fato, a importância desse tipo de membro para o clube era algo que 

compunha um pensamento institucional e configurava um meio de se nortearem ações. 

Assim, esse valor associava-se à ambição de constituir um espaço nobre e chique como um 

pensamento institucional do clube, não apenas mera vontade dos membros. 

Por isso, quando boa parte da historiografia que se deteve sobre o tema do 

Aeroclube afirma que ele era um clube seletivo, não está enganada.
446

 Ser sócio do 

Aeroclube deveria ter alguma importância além dos ganhos comuns de diversão que um 

clube fornece; deveria, podemos supor, fornecer alguma distinção, alguma espécie de 

orgulho. Talvez porque ele foi fundado para ser um pioneiro nacional da aviação, e estava 

construindo essa imagem com certo sucesso durante todo o ano de 1929, mas também 

devido à sua diretoria famosa e abastada que o dirigia. 

Essa seletividade dos membros é manifestada na burocracia que existia para alguém 

se efetivar como membro do Aeroclube. Suspeita-se que para isso,  era necessário enviar 

uma proposta formal à diretoria,  que aceitaria ou não o pedido de sociedade e o publicaria 

em um jornal equivalente ao atual Diário Oficial (A República). Para a cúpula do clube não 
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se tratava apenas das pedras e da tinta do clube, a composição humana do ambiente também 

era um adereço que deveria ser cuidado com atenção, pois também fazia parte do lugar e, 

como tal, também devia compor as ansiedades dos sócios já atuantes. 

A diretoria executiva se preocupava com a seleção dos membros do clube ainda 

mais veementemente, do que possamos imaginar que os sócios ordinários o faziam. Pois a 

viabilidade financeira da instituição dependia das mensalidades que ela conseguisse 

angariar.
447

 Principalmente, antes de inaugurar a escola de voo, um momento de 

dificuldades financeiras grandes. Por se tratar de uma instituição privada, por mais que 

tenha sido constantemente ajudada pelo poder público
448

, é difícil pensar em sócios sem 

pensar em recursos trazidos pelas mensalidades, tão cobradas nos jornais, quase 

semanalmente.
449

 

Nesse sentido, quando a diretoria decide adicionar aos bailes os chás dançantes em 

seu salão, além de trazerem ainda mais elegância e distinção, beleza e modernidade, como 

se vê nas notas n’A República, eles seriam, junto aos bailes, ocasiões oportunas para 

angariar recursos.  

Para isso, foi resolvido que o primeiro chá dançante seria aberto aos membros do 

clube, o que parece ter sido uma constante; afinal eles pagavam a mensalidade. Contudo, a 

ocasião era aberta apenas aos sócios que estivessem com a mensalidade em dia, o que era o 

critério constante para selecionar quem podia participar dos eventos sociais. 

A partir dos chás dançantes, ficou decidido que, mesmo que os sócios tivessem 

acesso e pudessem quitar suas mensalidades na portaria do clube antes de seguir para o chá 

dançante no salão, o buffet seria cobrado, outra forma de dar uma festa sem ter apenas 

gastos.  

O que nos impressiona, porém, é a justificativa tornada pública para que se cobrasse 

o buffet do chá dançante: “a exemplo das sociedades mais bem organizadas do sul do país, 

todo o serviço de “buffet” deverá ser pago”. Impressionamo-nos, primeiro, porque é uma 

tentativa de romper com um valor local: ofertar comida aos visitantes. Anteriormente, 

comentamos os banquetes para os aviadores, os piqueniques nas residências de Pedro 
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Velho e outros bem afortunados da cidade. Os outros Clube es, por sua vez, também 

pareciam manter a alimentação inclusa nos valores. Por fim, porque manifesta um valor 

muito importante para o entendimento do clube e da cultura natalense em geral: a 

valorização das regiões mais ricas do país. O clube poderia usar argumentos políticos e 

anunciar novos investimentos a serem feitos com os recursos apurados, e/ou argumentos 

econômicos, como alertar para um possível déficit nas contas do clube e uma necessidade 

de recursos para poder resolvê-los; porém, manteve-se nas convicções. Como se o simples 

fato de estar no sul do país, ou ser rico, fosse motivo para ser tomado como exemplo. A 

administração não apontou para uma medida de curto prazo, mas para uma forma de 

funcionar segundo um modelo. 

Não seriam apenas as mensalidades em dia que resultariam nos recursos almejados, 

pois o aparente fluxo de caixa se mostra muito oscilante para contar apenas com elas; outro 

recurso testado foi a transferência da administração do bar. Em algumas notas n’A 

República, aparecem as chamadas para uma espécie de concurso para decidir quem 

administraria o bar. Não havia um dono para o bar ou um funcionário para que o clube 

obtivesse renda a partir das vendas diretamente e arcasse com os custos de manutenção. O 

bar foi submetido a um processo que parece uma licitação tanto para o carnaval quanto para 

o ano de 1929 todo.
450

 

Mesmo repassando a terceiros a administração do bar, constam n’A República 

pequenas prestação de contas de quantias apuradas. Não entendemos as motivações de se 

prestar contas se o bar não era administrado pela diretoria do clube, mas, sim, por terceiros. 

Não é muito claro se o apurado no bar era dividido em porcentagem com a administração 

do clube, se era pago um aluguel, ou se o clube pagava o administrador do bar e recebia a 

quantia adquirida durante os eventos. 

A importância financeira e a movimentação do salão é tão importante que, apesar de 

o clube já ser famoso pelos bailes, pelas matinês, pelos bailes infantis de carnaval, pela 

aviação e pelos chás dançantes, passa a organizar soirées. Não constam muitas informações 

a respeito delas, no entanto existe um único detalhe que parece diferenciá-las das outras 

festividades: elas parecem ter sido eventos relativamente mais calmos. Mais secretos? 

Talvez. São os primeiros eventos anunciados aos quais se atribui a qualidade de íntimos.  
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Por mais que fuja do nosso conhecimento o que “intimo” quer dizer nessa situação, 

podemos ter outro aspecto em mente. Parece tratar-se de uma ocasião organizada para a 

família do sócio. Quando a soirée foi anunciada, o foi com a seguinte observação: “A 

diretoria promove uma soirée dançante (...) exclusivamente para os associados quites e suas 

famílias. Será uma reunião intima que muito encanto proporcionará à nossa sociedade, 

acostumada ao brilho das festas do Aeroclube”.
451

 Ela acompanha o chá dançante, em que a 

família é explicitamente convidada ao evento diretamente. Será que se trataria de um 

grande encontro entre famílias, apenas com o objetivo de reuni-las?  

Sem dúvida, esse é um atrativo que tinha também seu viés econômico, porque 

cobrava as mensalidades dos atrasados seduzindo-os com um evento de maior amplitude 

(mais gente), restrito aos quites. Mais ainda: apontava mais possibilidades dos sócios, já 

que os demais membros da família poderiam participar das festividades no clube. 

Por mais que os membros da família estejam mencionados, temos poucas razões 

para crer que isso diria respeito a outros homens maiores de idade. Pois a maioria 

esmagadora dos sócios eram homens que levavam suas mulheres, ao que parece, como 

dependentes ou visitantes. Percebemos isso em outra ocasião, já comentada, quando o clube 

proibiu o uso dos aviões às mulheres que não fossem filhas ou esposas dos sócios (talvez 

elas sócias tivessem autorização), o que nos induz a pensar que filhos e irmãos não eram 

incluídos nas gratuidades. Será que a soirée acompanharia a proibição da gratuidade aos 

filhos homens maiores de idade? Infelizmente, a chamada familiar não é suficiente para 

compreender a liberdade de acompanhamento que tinham os sócios, apenas para se 

entender que, assim como em toda a cultura da cidade, a família acompanha os sujeitos de 

um modo muito presente.
452

 O caráter íntimo da festa indica que as relações interfamiliares 

continuam pesando na importância das instituições para a vida dos indivíduos, já que o 

clube, assim como abrigava os sócios, deveria abrigar suas famílias.  
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Assim sendo, ao perceber essa importância dos bailes para o clube, a diretoria 

passou a promover diversas ocasiões, além do chá-dançante, das matinés, das soirées, no 

clube foram promovidos os bailes à fantasia. Eles parecem ter iniciado no carnaval de 1929, 

mas depois se tornou uma constante, arranjando-se como bailes que transcendiam o 

carnaval, e compuseram o cotidiano do clube.
453

 

Outra atividade foi inaugurada no dia 13 de abril: as reuniões dançantes dedicadas à 

personalidade ditas ilustres.
454

 A primeira delas foi uma reunião dançante em homenagem à 

graça das moças. Na ocasião, com trajes a rigor, branco ou preto, ocorreria “uma linda festa 

(...) [dedicada] as exmas. Senhoras Varella Santiago, Omar O’Grady e Adaucto da 

Câmara”.
455

 Por mais que sejam importantes as moças, chama atenção a referência a elas 

por via dos respectivos maridos. Ainda assim, mesmo que sob o nome de seus esposos, 

eram elas quem garantiria o evento “pela situação de largas simpatias que desfrutam as 

ilustres damas homenageadas”.
456

 Com certeza, isso realça o que vimos dizendo a respeito 

da importância das mulheres para o clube, principalmente nos bailes. 

Nesse caso, a graça das mulheres era extremamente digna de homenagem, porque as 

homenagens eram para as finalistas do concurso de miss, que, pela primeira vez, teve a 

participação do Rio Grande do Norte. A campeã, segundo os leitores d’A República, foi 

Dalva Dantas, saindo do terceiro lugar, para ser a campeã, Marilda O’Grady venceu o 

concurso oficialmente em uma decisão de cúpula dos redatores d’A República. 

A miss eleita, bem como as duas outras candidatas eram motivos de orgulho: 

“representam de facto a beleza da nossa terra no que ela tem de mais puro, do ponto de 
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vista étnico”.
457

 Além disso, elas carregavam a missão de mostrar que os potiguares eram 

“etnicamente, uma gente repelida com desdém pela aristocracia das raças superiores”.
458

. 

Em seu fundo, o concurso, assim como a aviação e o Aeroclube consequentemente, 

carregava a vontade de se sentir parte de algo maior, de obter destaque ou atenção dentro 

do conjunto das nações, de mostrar que dentro de si havia aquilo que o resto do ocidente 

julgava de melhor, de que não se era tão diferente dos estrangeiros assim. Então, se o 

concurso é universal, o Rio Grande do Norte expressaria orgulho de participar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas não eram as únicas esposas homenageadas em maio de 1929. A diretoria 

decidiu juntar o chá dançante com a homenagem a uma mulher de absoluto destaque. Dessa 

vez, o impecável chá dançante não era apenas “um chá dançante que promete revestir-se do 

máximo brilhantismo”; tratava-se de um chá dedicado “à exma. Silvina Lamartine de Faria, 

esposa do sr. Presidente Juvenal Lamartine”.
459

 Percebemos que a presença feminina 

começa a tomar um sentido diferente no Aeroclube; aliás, começa a dar sentido às 

atividades que lá ocorriam. Antes tinha sido a miss Rio Grande do Norte, esposa do 

presidente da Intendência, Omar O’Grady, que recebera a homenagem. Nessa 

oportunidade, a esposa do presidente do estado. Não temos ainda elementos para sugerir 
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um uso do poder político na administração do clube, nesse sentido, porém, podemos, por 

que não, perceber uma necessidade do clube de justificar suas festas. Dessa vez, 

homenagear mulheres de prestígio passou a ser um caminho para que isso fosse feito (vale 

alertar que o chá foi adiado por causa de problemas de estrutura, ainda por serem 

consertados). 

O adiamento da festa, que já mostra um esmero especial nos cuidados com ela, foi 

acompanhado pelas notificações das preparações para ela. O Aeroclube divulgou n’A 

República uma nota dizendo que a festa feita para a esposa de Juvenal Lamartine deveria 

ser um sucesso “pelo apuro com que estava sendo organizada”. Não que as outras tivessem 

sido ruins, ou menos importantes, mas essa era a primeira vez em que era anunciado o 

esmero da preparação de uma delas. Pela primeira vez, enaltece-se o trabalho do clube ao 

invés da localização, da beleza, etc. Terá sido porque, com a esposa de Juvenal Lamartine, 

a cobrança pelo sucesso deveria aumentar que o esmero foi anunciado? Teria sido essa uma 

ocasião mais importante do que as outras?
460

 

Além dessa ocasião que enaltecia as esposas pela graça (jeito de ser) e pela beleza, o 

que nos lembrar dos tipos de roupa e do jeito de se comportar, as artes também eram 

lembradas. Como dissemos no primeiro capítulo, as mulheres, tanto no esporte, como na 

natação e no tênis, quanto na arte, passou a ter notoriedade pública considerável. Vale a 

pena, neste momento, recordarmos a associação feita entre tênis, arte e educação pela 

revista Escola Doméstica. Na oportunidade, a educação era a escola, que apresentava uma 

foto das meninas jogando tênis, circundada por um texto sobre a chegada de artistas à 

cidade. O Aeroclube já tinha abrigado o tênis e os figurinos esportivos, muito caros à 

feminilidade da época e, em uma ocasião, uniu a elegância dos chás dançantes (já bem 

femininos) à beleza artística de uma poetisa. Foi “uma festa de arte e elegância no 

Aeroclube”.
461

 

Em maio de 1929, A República publica uma nota específica para a festa dedicada a 

Palmira Wanderley, a qual escrevia poemas publicados na coluna Vida Social 

frequentemente. Nessa ocasião, Palmyra Wanderley recebeu a homenagem, que não era um 

presente ou um prêmio; aliás, talvez ter uma festa dessa já era a homenagem. Durante a 
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festa, por ocasião do lançamento de seu livro Roseira Brava, ao lermos o discurso que foi 

reescrito na íntegra n’A República e faz um tremendo elogio à poetisa, nos perguntamos: “E 

as outras homenageadas? tiveram elas discursos?” 

Percebemos uma diferença entre as três homenagens: a de Palmyra, diferentemente 

das misses do Rio Grande do Norte, foi a única em que não foi mencionado homens na 

matéria. Ela não estava lá com uma alusão a seu marido (se é que tinha). Além disso, não 

parece ter-se tratado de um baile, um chá ou algo do tipo; foi, de fato, algo mais formal –  

uma reunião para homenageá-la –, e pronto.  

A homenagem a esposa de Juvenal Lamartine, por sua vez, foi um chá dançante. 

Nos anúncios, não faltava dizer que ela era esposa de Lamartine, como se ela estivesse lá 

por causa disso. De todo modo, era um chá dançante em homenagem a ela, era uma festa já 

existente que foi oferecida a ela. No caso de Palmira Wanderley, não há menção ao tipo de 

festa: reunir-se em torno da poetisa parecia a festa. Por isso não temos como saber o nível 

de importância da presença da esposa de Lamartine durante a festa. Ela parou para falar? 

desfilou? recebeu discurso ou algum presente?  

Finalmente, devemos discorrer um pouco a respeito da primeira homenagem, à 

esposa do intendente municipal O’Grady, a miss Rio Grande do Norte, a qual se deu por 

seu jeito de portar-se e por sua beleza. Contudo, a alusão a seu marido, membro do clube  e 

presidente da Intendência municipal, era sempre presente ao lado do nome dela. Como 

dissemos, ela não estava sendo homenageada por nenhum feito, como no caso da poetisa 

que acabara de lançar um livro. A ocasião, por exemplo, não celebrou sequer o título de 

miss Rio Grande do Norte dela, do que deduzimos que ela não foi premiada durante essa 

festa.  

Além disso, do mesmo modo que a festa da esposa de Lamartine foi um tipo de 

festa que já existia, e não a inauguração de um novo tipo – foi uma festa já existente 

dedicada a ela, um chá dançante –, da esposa do intendente também foi um baile. 

Percebemos, assim, que a homenagem a Palmira Wanderley foi a primeira em que não se 

deu uma festa e depois a dedicaram a uma moça. De fato, essa festa não tinha, não era chá, 

nem baile, etc. Era a “festa da Roseira Brava”
462

, algo peculiar e, provavelmente, único. 
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O colunista Danilo chama a atenção para o fato de a homenagem ter ocorrido no 

Aeroclube. Para ele, novamente, o fato de ocorrer no Aeroclube sempre adicionava valor a 

uma festa. Se antes ele justificava a graça de jogar tênis pela paisagem vista, agora ele diz 

que “não foi, portanto, surpresa a festa de ‘Roseira Brava’. Porque se de um lado o Aero 

fascina, do outro o espirito irradiante de Palmyra seduz”.
463

 

O prestígio das mulheres no clube não era baixo. E parece ter crescido ao longo do 

tempo. Ao que parece, Danilo, da coluna Vida Social d’A República, parece ter percebido 

um valor atribuído às moças que frequentavam o Aeroclube e o quanto o clube ganhava 

com elas. Ele dá a entender, indiscriminadamente, que todas as moças que participavam da 

ocasião era lindíssimas: “poderíamos dizer que foi uma festa das musas”. Não só das 

musas, já que ele perdeu as contas de quantas eram. Em mais um elogio exagerado, ele 

comenta sobre as moças e o clube: agora, “o Aeroclube era simplesmente o grande Deus da 

noite iluminada”. E a luz do clube não viria da energia elétrica gratuita providenciada pelo 

presidente do estado apenas, mas também das moças. Para Danilo, moças não: deusas. 

“Deusas da graça, da beleza, da elegância. Deusas do amor e do charme”.
464

 

Além disso, o colunista deixa escapar um detalhe: ele diz que o nascimento da 

“‘Roseira Brava’ foi assim festejado, musica, poesia e dança”. Provavelmente, nessa 

ocasião, a poetisa chamou para si as atenções e declamou alguns de seus poemas. 

Em termos de música, dessa vez não houve uma orquestra, mas tivemos um quarteto 

de “artistas [que] fazem cantar os instrumentos, realçando as proporções da sonoridade e da 

harmonia. (...) Foi a saudação da arte à poesia, da harmonia da música à melodia do verso. 

Foi o domingo espiritual da arte maravilhosa”. 

Depois do quarteto de artista, veio uma cantora, Odila Garcia, que cantou uma 

música relacionada ao livro. Se o título do livro era Roseira Brava, em sua homenagem à 

poetisa Palmira Wanderley, a cantora escolheu cantar “Rosas de Luz”, que suspeitamos ser 

de autoria local. Em seu elogio artístico, Danilo conta, quem sabe numa paráfrase de uma 

passagem dos perdidos versos dessa música, que “foi uma rosa de luz que desfolhou 

elegantemente pelo salão”. Pois Odila Garcia “revelou mais uma vez seus fortes 
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sentimentos interpretativos, com aquela graça e aquele aprumo com que sabem aumentar as 

virtudes do canto”.
465

 

Outra mulher veio à cena depois de Odila Garcia: Dolores Monte veio ao salão 

executar A fantasia de Chopin. A execução da pianista foi elogiada dessa vez não pela 

graça ou pelos sentimentos. Talvez, Danilo, tenha deixado escapar uma convicção que já 

havíamos percebido anteriormente, a prevalência da técnica. A precisão da execução é, 

dessa vez, exaltada. 

Uma quarta mulher ainda viria ser o centro das atenções. Num canto-recital, 

Concília Câmara, vem recitar poesias para todos. Recita poesias de Olegário Marianno
466

, 

poeta consagrado à época, que constantemente toca no tema da população e da terra 

brasileira. Foi por isso a escolha, segundo o colunista escolhido. Com sua voz em alto 

volume, o que parece ter sido surpreendente, canta uma última canção. 

Entra em cena depois uma orquestra, dessa vez provavelmente a do Aeroclube, que 

daria a graça com uma peça (cujo nome não reconhecemos, “O Romance”, de Caví (?)). 

Depois, outra mulher, Gracinha Albuquerque, entra para cantar uma música, a plenos 

pulmões, dessa vez em francês, para travar uma elegância singular. Dolores Albuquerque e 

Nettercia (?) Maranhão, acompanhariam a moça para cantarem juntas.
467

 

Precedendo o fim da festa, da homenageada da noite toma a palavra. Lê, então, um 

agradecimento e, depois, faz um discurso sobre seu livro e o que ela queria expressar. 

Parece ter sido bem-sucedida na escolha de suas palavras. Segundo Danilo, com seu 

exagero peculiar, “O discurso de Palmyra foi uma página solta de seu livro. Uma pagina 

que ela soltou no Aeroclube para ficar impresso no coração da gente”.
468

 

Finalmente, as danças começam, nos dando uma pista de como elas se sucediam. 

Assim que podiam, as moças e os rapazes corriam para o meio do salão, dançavam vários 
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ritmos seguidamente, ao que parece sem ordem estabelecida. Viravam-se como sabiam ao 

som do tango, do foxtrote, da valsa. A valsa ajuda o clube a manter seu teor de elegância 

comunitária: todos agora poderiam dança-la elegantemente. O tango, por sua vez, introduz 

o elemento de afrouxamento moral, de liberdade sexual maior. Bem mais sensual, mas 

também elegante e belo, introduz um teor diferente do de conto de fadas da valsa dos bailes 

reais. Por fim o foxtrote, uma dança rápida, com sincronia entre parceiros, na qual uma 

acompanha o passo do outro, põe o pé no lugar de onde o outro tirou o seu. Os dançarinos 

olham para os lados, desvia-se o olhar. Dança-se em círculos grandes, por todo o salão. O 

par não tem um lugar definido para circular. Pela velocidade da música, ditada pela jazz-

band, a movimentação tomava conta e embora, ainda marcados e sem o traço da 

individualidade, tomava conta do salão um pulular de casais de um lado para outro, sem 

que se pudesse perceber para onde cada um iria. Resta-nos imaginar os esbarrões. 

Por fim, tem-se o flerte (flirt, como aparece no jornal). A palavra denota o ato de se 

iniciar uma conversa romântica, de se galantear uma dama. Não se sabe como isso se dava 

em 1928. Além disso, o tabu ainda era muito forte para que se escrevesse sobre isso 

detalhadamente. Nosso informante, Danilo, na Vida Social, foge do assunto na hora de nos 

contar. Não sabemos se existe um momento para que ele se inicie, algo do tipo agora 

começa o flerte. O colunista enumerou o flerte seguindo a ordem das danças, parecendo um 

momento à parte, mas não nos convenceu. 

Explicando o que é nos confunde mais do que ajuda: “O flirt é um conjunto de 

dança, poesia e musica... muito espírito e pouco coração...”.
469

 Seria um momento de 

declamações artificiais, sem apego emocional? Um momento de romance generalizado, 

sem intenções duradouras? O que queria ele dizer “com muito espírito e pouco coração”? 

Soa como muita esperteza e pouco amor. 

A confusão não para por aí: o flerte era “um começo de felicidade algumas vezes. 

Outras vezes um fim de vida”.
470

 Queria ele dizer da possiblidade de a poesia, com muito 

espírito e pouco coração, ser recebida com um “não”? Era a falha da conquista? Estamos 

falando da coisa certa, ou o flerte não tem nada a ver com isso e é uma manifestação 
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artística? Se for, por que, então, poderia dar certo algumas vezes e ser dão doloroso em 

outras? 

Coisa sem tabu não era. Pois o colunista foge, literalmente, do assunto, como se 

estivesse se defendendo de dizer que havia no Aeroclube um flerte. Definitivamente, 

podemos dizer que o flerte era alvo de restrições morais, ao menos fortes o suficiente para 

que o colunista tivesse que falar dele sub-repticiamente, com um teor de mistério, nas 

entrelinhas. Mesmo assim, deveria ser algo atraente para o público jovem. Com uma “gota” 

de ironia, ele diz não ter dito que “se flertou no Aero. Deus me livre. Apenas eu pensei que 

ele pudesse ter atuado por lá. Nada mais...”.
471

  

Além de tudo isso, da homenagem aos artistas, do carnaval, das moças e sua graça, 

a importância e a elegância também se associou a festas e confraternizações que envolviam 

personalidades públicas da esfera política, uma delas, vinha do governo do Ceará, cujo 

interesse e desenvolvimento aviatório muito se influenciara pela organização do Aeroclube 

do Rio Grande do Norte e cujo presidente já estreitara laços com o governo do Rio Grande 

do Norte. Lamartine, nesse sentido, já participara das solenidades lá no Ceará. Dessa vez, 

foi o presidente do Ceará quem veio ao Rio Grande do Norte, especificamente ao 

Aeroclube. Assim sendo, havendo, na cidade, hotéis, as próprias residências elegantes, 

amplas e sofisticadas, o palácio Felipe Camarão, nos perguntamos por que jantar no 

Aeroclube? 

Não podemos ter mais do que especulações. Contudo, é manifesto que o prestígio 

do clube como instituição era altíssimo, pois, do contrário, não abrigaria para um jantar 

formal dois presidentes de estado, e há de se esperar que prestígio e elegância sejam 

elementos minimamente exigidos para esse tipo de reunião. 

Todavia, para melhor interpretar-se essa decisão de reunirem-se no Aeroclube, é 

válido lembrar o processo de inauguração do Aeroclube do Ceará e da aproximação entre 

os presidentes desses estados. Assim, tal escolha não era apenas questão de elegância. É 

importantíssimo saber que, dois meses antes, o presidente do Ceará, impressionado com o 

desenvolvimento da aviação no Rio Grande do Norte, já noticiada no Brasil todo, recebera 

o presidente Lamartine lá para conhecer a respeito dos avanços. Naquela oportunidade, o 

presidente do estado cearense elogiou os avanços da aviação e notificou as recomendações 
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de que um Aeroclube seria um grande investimento para a aviação cearense. Na 

oportunidade, o cearense notificou o interesse de abrir um Aeroclube segundo os moldes do 

existente no Rio Grande do Norte. 

Um mês depois, ele inaugura o Aeroclube do Ceará e recebe lá o presidente 

Lamartine. Assim, não seria inoportuno dizer que a escolha do Aeroclube é uma escolha 

pensada nos projetos políticos para a aviação de ambos os presidentes. 

Além disso, nessa oportunidade, pudemos perceber um pequeno detalhe estrutural 

do clube, além do prestígio que ele tinha. O Aeroclube tinha uma orquestra própria. Pois é 

notado que “durante o jantar tocou a orquestra do Aeroclube”.
472

 Infelizmente, não sabemos 

o que era tocado por essa orquestra. Já tivemos ideia de que se tocava jazz, e músicas de 

carnaval, mas não temos noção do que mais. 

 Posteriormente, outra festividade no Aeroclube seria organizada para políticos 

cearenses. Nessa ocasião, pela primeira vez, desde que começou a dedicar seus bailes a 

terceiros, a diretoria do clube decide dedicar o baile a um casal, não só a uma mulher ou a 

um homem. Dedicou o baile ao presidente do Ceará e sua esposa. Era a segunda vez que 

esse presidente seria recepcionado no clube. Dessa vez, teria uma recepção tão pomposa – 

talvez superada apenas pela recepção do ministro da Marinha – que ultrapassaria os limites 

do clube.  

Novamente com a ajuda do poder público, o clube foi capaz de realizar as coisas 

como queria a diretoria. Dessa vez, o serviço público foi contatado pelo diretor do clube, 

Nellio Tavares, e iria, por causa do evento, disponibilizar o transporte que sairia da Cidade 

Alta até o clube, no Tirol, a cada meia hora a partir das vinte horas. O que mostra de onde 

vinham e onde moravam os sócios em sua maioria: Cidade Alta. Em traje smoking ou 

branco, voltariam para casa em um ônibus, de um serviço especial.
473

 

Depois de receber os precursores da aviação no Ceará, os quais já tinham declarardo 

que o Aeroclube do Ceará fora influenciado pelo Aeroclube do Rio Grande do Norte, a 

instituição potiguar receberia o ministro da Marinha, o responsável pela aviação no país. 

Durante sua visita, o ministro passou por vários lugares e, como mandava a 

tradição, comeu bastante, foi homenageado com vários banquetes. Assim que chegou, 
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visitou o porto: depois, teve seu desjejum no palácio residencial; almoçou na Escola 

Doméstica, e – o que nos interessa mais – tomou chá no Aeroclube. 

Até, então, o presidente não sabia do que se tratava. Era um chá dançante ao 

entardecer ao som da jazz-band. A recepção do ministro está plenamente alinhada aos 

elementos que se aglutinavam na construção da importância e elegância do Aeroclube. 

Tratava-se de ter dentro do clube os mais importantes homens que tinham alguma 

associação com a aviação. O ministro em pessoa, pela primeira vez, se pusera a elogiar o 

clube e reafirmar que o projeto de Lamartine estava acertado. 

O clube, mais uma vez, inseria-se em um projeto maior e era tido como lugar e 

símbolo dessa modernidade aviatória, agora, pela maior autoridade aviatória do país. 

Isoladamente, apenas a presença da autoridade máxima da navegação aérea no Aeroclube 

não coliga umbilicalmente o Aeroclube à essa autoridade, afinal, era somente uma visita. 

Dessa forma, para tornar pleno o ganho simbólico que seria a presença do ministro. Seria 

fundamental associá-lo ao clube, isto é, ter o ministro como membro do clube. Nesse 

sentido, Lamartine aproveita o intervalo das danças e entrega-lhe de surpresa “o título de 

sócio honorário dessa agremiação”.
474

 E, então, ambos se põem ao esperado cortejo 

elogioso: “O almirante Pinto da Luz (...) muito tem feito em prol da aviação nacional” 
475

, 

dizia Lamartine. “A solidariedade à causa da aviação que o Rio Grande do Norte, 

estimulado pelo seu Presidente, abraçou, [dá] exemplo às outras unidades da federação” 
476

, 

dizia Pinto. 

Curiosamente, dentre todos os lugares, todas as instituições, e, portanto, tantas 

possíveis horarias, essa foi a única homenagem que recebeu Pinto, o qual poderia ter 

entrado em outros lugares para receber a honra, porém foi no clube que ela se concretizou. 

Isso revela alguns aspectos do clube: primeiro, de fato, percebemos que o clube já tinha 

certa representação nacional, um sentido forte; por fim, a homenagem, que poderia soar 

boba, de fato, foi acolhida com emoção e representatividade. Depois, percebe-se que ter 

membros tidos honrosos era importante para a maneira como o clube funcionava. 

Frequentemente, ele fala em elegância e em distinção, no mais alto escalão da sociedade, 

nos mais distintos indivíduos. Se ele se promovia dessa forma, era preciso que esses 
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indivíduos fossem incorporados na medida do possível. O ministro da Marinha foi unido ao 

clube, no solo do clube, numa homenagem pensada, praticamente uma coroação. Agora, o 

clube parecia alcançar um nível verdadeiramente alto: o representante político máximo, o 

mais distinto indivíduo cuja trajetória de vida dizia respeito à aviação, era membro dele. 

A seleção dos membros ou sócios fazia parte das duas facetas das imagens que a 

diretoria construía para o Aeroclube: a de elegante e de importante. Assim, todos os 

membros honorários eram sempre pessoas de notoriedade, de elegância – sabiam portar-se 

em banquetes de dezenas de talheres, por exemplo. E, normalmente, eram nomes 

associados à aviação. Com o ministro da Marinha em pessoa, podemos dizer que a diretoria 

conseguiu iniciar um círculo de pessoas engajadas na aviação a serem premiadas com a 

sociedade honorária; afinal, qual membro faltaria? Santos Dumont?  

Na inauguração, estiveram presentes os representantes dos Aeroclubes do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, o ministro da Marinha e, agora, novamente, o ministro da Marinha 

em pessoa. Além deles, os dois peruanos latino-americanos que tentaram o reide das 

Américas. Todas as tangíveis personalidades que podiam ser alcançadas foram 

gradualmente convertidas em membros honorários. Essa expectativa de ter em seus quadros 

membros ilustres não parou com o ministro da Marinha.  

Assim, percebendo a eficácia do convite e o efeito que ele gerou, Juvenal Lamartine 

enviou os títulos de sócios honorários ao presidente da República, Washington Luís, ao 

ministro Victor Konder e ao senador José Augusto. Todos responderam agradecidamente os 

convites, aceitando prontamente os títulos de sócios honorários. Menos de um ano de 

fundação, o Aeroclube, o Aeroclube tinha o presidente da República em seus quadros.
477

 

Entusiasta da aviação, por ocasião de seu aniversário Juvenal Lamartine teria um 

baile em sua homenagem também. O Aeroclube ofereceu-lhe um baile, que contou, dessa 

vez, com duas jazz-bands, pois, ao que parece queria-se barulho e animação. O jazz tocou a 

noite toda. A orquestra parece ter sido substituída por duas jazz-bands que ficariam no 

clube a partir de junho de 1929, mais frequentemente noticiadas. Afinal, “Diante de duas 

jazz-bands, quem não dança?”.
478
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 Além do jazz, outro elemento seria lembrado: as meninas. O colunista da coluna 

Vida Social, Danilo, lembrou que elas estavam lá com sua “graça” e “beleza” e novos 

vestidos curtos e diferentes, garantindo a animação no salão de dança.
479

 

Entretanto, curiosamente por mais que se esperasse jazz a noite toda, o momento 

máximo da festa foi quando a jazz-band deu um sinal para que um traço, um pequeno traço 

de ruralismo aparecesse em meio a uma típica festa urbana dos anos 20: uma quadrilha 

começou.  

 

A certo momento o jazz deu um sinal. Um verdadeira sinal de alarme. 

Correu com frissen (?) em todo o Aeroclube, foi-se dançar uma quadrilha, 

uma daquelas famosas quadrilhas, de meu tempo de menino, que eu, sem 

nunca ter dançado, tenho elas, no entanto, uma saudade infinita, uma 

saudade de tempos bons. 

E o saxofone dá depois, o sinal de sentido. Duas filas de cavaleiros e 

damas, rindo, inquietos, uns porque dançaram quadrilha há vinte anos, 

outros porque não sabiam dançar. S. excia. o presidente Juvenal 

Lamartine tinha a certeza de que ia dançar bem.
480

 

 

 Não é um absurdo pensarmos que a quadrilha improvisada tenha sido uma 

homenagem a Lamartine, que, mais velho do que os jovens que frequentavam o clube, 

saberia dançá-la. A homenagem poderia vir na forma de um voo de esquadrilha, de um solo 

dedicado de jazz, ou de qualquer outro símbolo moderno, porém veio marcando um 

saudosismo. A homenagem a Lamartine revela, dentro do clube, em ressonância do que se 

vivia na cidade, mais uma vez, a influência do ruralismo ou, ao menos, um rastro dele.  

 Por fim em se tratando dos bailes e das ocasiões dançantes, mais uma constante, que 

atingia o resto do clube: a dificuldade de controlar os “penetras” e a necessidade de cobrar 

as mensalidades. Na véspera de uma festa, é dito: “A festa de amanhã revestir-se-á de 

excepcional distinção, não sendo permitido o comparecimento de pessoas estranhas ao 

Aeroclube sem que tenham sido convidadas” 
481

. Em todas as notas anteriores, não havia 

essa necessidade; ao contrário, sempre se mencionava a necessidade de estarem quites. 

Teria sido isso uma prática comum combatida agora, finalmente, ou, de outro modo, 

tratava-se de algo específico. Não é a primeira vez que se menciona a falta de controle. Isso 
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já havia sido controlado nos passeios aéreos; depois, nas quadras de tênis; e, agora, no 

salão. 

O badalado salão de festa do Aeroclube seria também palco de palestras. Isso, de 

modo algum, foi uma novidade para a cidade, pois, como dissemos no primeiro capítulo, 

não estava longe do conceito de clube, isto é, daquilo que se esperava dos clubes, 

principalmente dos de teor mais social, como o Aeroclube e o Natal-Clube . Assim, do 

mesmo modo que os clubes esportivos, às vezes, promoviam festas, os sociais, às vezes, 

promoviam palestras. Nesse sentido, no dia 24 de março, um jornalista português foi até a 

sede de o Aeroclube dar uma palestra. Essa é a primeira das palestras notificadas na 

imprensa que ocorreram no clube e está de acordo com a maneira como podia ser pensado 

um clube no começo do século. 

Embora, ao que tudo indica, as palestras não tendo sido uma constante em todos os 

clubes, elas certamente foram uma faceta importante do clube mais importante antes do 

Aeroclube, o Natal-Clube . Se a diretoria do Aeroclube tinha qualquer intenção de coloca-

lo num lugar de prestígio que se igualasse ao do Natal-Clube, abrigar palestras seria algo 

relativamente esperado. 

Nessas palestras, por mais que, ingenuamente, esperássemos um público 

majoritariamente formado por intelectuais ou interessados em ciências, “a frequência das 

conferências não estava restrita apenas a intelectuais ávidos em defender seus pontos de 

vista, mas sim a um público mais amplo, que via nesse tipo de reunião social mais uma 

maneira de ficar mais próximo dos ‘civilizados’ costumes europeus”.
482

 

Além de carregar esse teor de eurocentrismo, as palestras também faziam parte de 

uma sociabilidade que não era plenamente distante daquela existente nos chás dançantes ou 

bailes: talvez por isso, tiveram tamanho êxito de público na cidade. Na verdade, “Tratava-

se de uma reunião social, durante a qual as mulheres geralmente iam com o espírito com 

que iam ao chá dançante e os homens acorriam em parte para ver as mulheres”.
483

 

Além da palestra em si, que nos permite pensar nas relações entre as convicções 

presentes na cultura e as presentes no clube, o teor da palestra também  chama bastante a 

atenção nesse caso. Intitulada Azas que palpitam, a palestra trata da aviação como uma 
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vitória do homem sobre a incapacidade natural da qual foi dotado: a incapacidade de voar. 

Na palestra, foi dito que o primeiro, homem “vendo a primeira ave a cortar a serenidade do 

espaço, deve ter sentido o primeiro desejo de ser como ela e voar também. Não 

conseguindo deve ter sentido a primeira desilusão, a primeira inveja, a primeira revolta, o 

primeiro grande desejo insatisfeito”.
484

 Esse desejo não se teria perdido com esse primeiro 

homem. Conta o Dr. Simão Lobato, que durante toda a trajetória da humanidade, passando 

dos antigos, pela Idade Média até o tempo presente, voar tinha sido um sonho. 

Esse sonho teria sido realizado por Santos Dumont, de cuja invenção os presentes 

aeroplanos eram apenas adaptações. O fato de ter sido Santos Dumont o inventor dava ao 

povo brasileiro e a todo o Brasil a missão de continuar os avanços nesse sentido. Nesse 

momento o jornalista, menciona que seria perda de tempo continuar falando das etapas da 

aviação “em um Clube  técnico (...) e perante distintos (?) profissionais da aviação”.
485

 Essa 

consideração, nos leva a pensar que o jornalista insinua que, a diretoria e os sócios do 

clube, já sabiam da missão que tem. Concluindo a palestra com menção à diretoria, além de 

demonstrar cordialidade, o palestrante adiciona à missão do clube um novo elemento: não 

se tratava de lutar por representar o estado do Rio Grande do Norte e abrigar aviões de todo 

tipo apenas, o clube estaria inserido num projeto muito maior, o de realizar um anseio 

ancestral da humanidade.  

Pouco temos para duvidar de que as palavras tenham injetado ânimo e sido bem 

recebidas pelos ouvintes. Afinal, elas retificavam os anseios da diretoria do clube e 

apontavam para a importância desse projeto para todo o mundo. 

Não tardaria para que o jornalista fornecesse mais exemplos relativos à missão em que 

supostamente estava envolvida a diretoria e o povo norte-rio-grandense de modo 

generalizado. Assim que aponta para o conhecimento do público sobre a importância do 

tema, ele toca no assunto que mais é caro para todos os interessados na aviação local: o 

“finado” Augusto Severo. 

Comentamos, no primeiro capítulo, como Augusto Severo, representado em sua 

estátua, era sempre lembrado, como numa espécie de ritual, todas as vezes em que 

chegavam aviadores nos seus reides: eles sempre visitavam e homenageavam o esforçado 
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macaibense, às vezes com flores, às vezes com palavras. Mais uma vez, em se tratando de 

aviação, a consolidação da imagem de Severo como mártir da aviação estadual é enfatizada 

agora pelo jornalista, porém não com o uso de palavras, mas com o de um potente 

invocador do pensamento e da concentração, o silêncio. Pediu ele: “De pé, como vos peço, 

senhores, que fiqueis durante um minuto, em silêncio, na saudação ao espírito do vosso 

herói, do vosso mártir, que com certeza paira junto de vós, na sublimidade de um esvoaçar 

que a todos envolve”.
486

 

Dessa vez, não se tratou de uma homenagem eufórica como nas outras visitas à 

estátua de Severo. Este era lembrado dentro de uma derrota numa missão da humanidade 

que estava em curso: ele deixara ainda mais responsabilidade para seu povo, já que o havia 

inserido na conquista aérea. Essa parece ter sido a primeira vez em que a instituição foi 

associada ao nome de Severo, o que era mais um elemento para a construção da 

importância do clube, era mais um signo adicionado a sua imagem. 

Assim, carregando a elegância, a projeção política de um projeto humano, 

amalgamando os homens mais ilustres que a realidade aviatória brasileira fornecia, o 

Aeroclube do Rio Grande do Norte rastejou até, finalmente, voar durante os trabalhosos 

primeiros anos de sua consolidação, alcançando junto ao estado e ao presidente dele sua 

estabilidade, a qual seria corrompida pelos baques da morte de Edgar Dantas e da fuga de 

Djalma Petit, cuja realização levou consigo o único avião em funcionamento.
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Considerações Finais 

 

 Inicialmente, percebemos como a modernização em Natal foi um processo 

paradoxal, que interferiu gradativamente na orientação geral da vida na cidade, mesmo 

tendo ranhuras que demonstraram seus limites, com a presença de alguns valores rurais, de 

animais soltos na rua e da pobreza, que convivia diariamente com a riqueza dentro da 

cidade. Mesmo assim, ele se impôs com força constante e, gradativamente, mais juntou do 

que separou os valores dos natalenses em geral. 

O novo padrão de higiene que foi instituído, por exemplo, implicou um novo 

critério de limpeza e, consequentemente, de beleza e mexeu profundamente com os objetos 

de temor e de nojo. Se antes do padrão moderno de higiene, o medo era daquilo que era 

desconhecido, até mesmo de ataques espirituais, por exemplo, com a teoria dos miasmas os 

ambientes escuros, sem ventilação e majoritariamente fedorentos eram o que causavam 

nojo e medo (naqueles que sabiam dos miasmas). Depois, com a descoberta das bactérias 

por Pasteur, o medo e a limpeza foram para todos os lugares, porque as bactérias estavam à 

solta. Todos os lugares poderiam conter a morte, a dor e a doença. Com isso, os ideais de 

salubridade foram forçando espontânea, porém, às vezes violentamente uma higienização 

constante do corpo e do ambiente.  

Em função desses ideais, que, juntos, se apresentaram sob o nome de higienismo, os 

sistemas sanitários foram implantados em várias partes do mundo ou, pelo menos, se 

impuseram culturalmente como uma ferramenta eficaz na luta pela manutenção da 

existência.
487

 Além dos sistemas estatais e particulares de saneamento, as aulas de biologia 

implantadas nas escolas também caminharam para demonstrar o funcionamento interno do 

corpo e da ação bacteriológica.
488

 Além disso, também podemos dizer que os novos 

padrões de higiene foram fundamentais para provocar a sensação de separação dos 

humanos da maioria dos animais e, principalmente, das fezes em geral; o modo de comer e, 
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principalmente, os banhos, foram cada vez mais fortemente considerados rotinas 

necessárias e salubres
489

, por exemplo.  

Diante de tantas modificações visíveis a todos, diversas legislações usavam-se dessa 

nova convicção a respeito do que é limpo para forjar leis e normas que se adequassem a ela. 

A proibição de animais, como porcos, cabras, cavalos, ovelhas, bois e vacas, por exemplo, 

foi levada adiante pelo poder público e a desobediência às determinações nesse sentido se 

converteu em infração passível de cadeia e/ou de multa em Natal nas duas primeiras 

décadas do século XX.
490

  

Além disso, a necessidade de fazer movimentar os espaços, para que fluíssem 

indivíduos e, posteriormente, automóveis, juntou algumas convicções. A ideia de que 

aquilo que era escuro e parado devia ser combatido em nome da salubridade, norteou a 

escolha das demolições, que, normalmente, atingiam os mais pobres. Associaram-se a ela, 

as discussões sobre o que fazer no espaço: abrir meios de locomoção que permitissem mais 

velocidade e movimento de uma só vez. Foram construídos avenidas, alamedas, bulevares, 

ruas amplas.  

No Rio de Janeiro do começo do século XX, diversas casas foram demolidas 

(principalmente cortiços), em nome da salubridade e para que se aproveitassem os terrenos 

que se queriam. No centro do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos empreendeu a 

derrubada de vários cortiços para definir o alinhamento das ruas e avenidas
491

; em São 

Paulo, essa destruição para a construção de avenidas e prédios salubres virou samba,
492

 e, 

em Natal, diversas casinhas foram destruídas e desapropriadas por doerem na vista de 

alguns, com suspeitas de baixa indenização e de falta de diálogo entre os indivíduos e o 

poder público
493

 (o que é suficiente para mostrar o lado violento da construção dos traçados 

urbanos alinhados o mais retilineamente possível). 
494
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Essa retirada de algumas casas cuja arquitetura não combinava com a forma que se 

queria dar ao espaço nem sempre era publicamente estimulada em jornal.  Um leitor do 

jornal A República, Joaquim Manoel, em 1913, reclamou: 

 

na Cidade Nova, na Avenida Deodoro, projeta-se fazer um grupo de 

pequenas casinhas de tijolo, para alugar por preços baratos, em terreno 

que pertenceu ao falecido Raymundo Filgueira. (...) Apelamos (...) para o 

(...) presidente da Intendência Municipal, esperando que tome as 

necessárias providencias, não deixando que na Avenida Deodoro se 

levantem casebres que venham a enfear aquele movimentado trecho.
495

  

 

Esse tipo de desapropriação e de ação do estado sobre a população menos abastada 

não passou sem críticas – mesmo essas críticas se devendo mais aos modos de 

desapropriação do que à necessidade de desapropriar. 

Em Natal, no Diário do Natal, periódico da época, um adversário do governo da 

família Albuquerque Maranhão escreve duas denúncias a respeito da corrupção e do abuso 

de poder dos administradores da máquina pública.
496

 Numa oportunidade, no dia 20 de 

fevereiro de 1905, o sr. Elias Souto se manifesta contra algumas ações da Intendência 

Municipal e da Presidência do Estado afirmando que “as obras publicas mandadas fazer por 

s. V.Exa. [foram realizadas] á custa dos dinheiros para os flagelados da seca” e à custa do 

próprio dinheiro do Estado.
497

 Ele acusa de improbidade e de falha os governantes do 

pequeno Rio Grande no Norte. Para nós, por um lado, ele manifesta seus interesses 

políticos de denunciar o que pode diminuir a imagem do grupo contra o qual age, o da 

família Albuquerque Maranhão. Entretanto, por outro, ele não se opõe às mudanças: em 

momento algum ele se põe contra as reformas urbanas ou o trabalho oferecido aos 

migrantes. Aponta, na verdade, a incoerência da modernização natalense, expressa nesse 

caso em particular. 

O senhor Elias Souto comunga nas mudanças propostas, porque era preciso 

responder às demandas sentidas a partir da adoção de um novo padrão estético, mas critica 

a forma como são feitas, ao passo que a miséria de boa parte da população se escancarava 
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diariamente na frente de todos, demandando ações de combate – fora o desvio de verbas da 

assistência para as obras.  

Ele não considera que os calçamentos e os melhoramentos não devam ser feitos, 

mas ele se descontenta por observar que “todos os calçamentos de praça e ruas feitos são 

em torno, ou derredor das casas do Dr. Pedro Velho, genros, irmãos e sobrinhos; as estradas 

dão para as chácaras desses mesmos felizardos, e até uma casa se construiu, com os 

dinheiros públicos, (...), dizendo-se que servirá para alojar a guarda pessoal do Dr. Augusto 

Lyra”.
498

 Ao acusar dessa forma, Elias Souto, opositor político, se aproxima da família 

Albuquerque pelo desejo comungado de ter melhorias urbanas, e se afasta ao querer uma 

expansão territorial mais vasta das ações reformistas da administração pública do Rio 

Grande do Norte. Ele deseja afirmar que mais gente deveria ter direito aos mesmos frutos, 

mais indivíduos queriam os melhoramentos para si.
499

 Afinal,  

 

a nota do jornal diz respeito às desapropriações das residências que 

atrapalhariam as obras. Deste modo, o jornalista se põe na seguinte 

posição: “Não somos contrários aos melhoramentos da cidade, mas [que 

sejam] sem prejuízo dos seus proprietários, na sua maioria pobres”.
500

 

 

Além da higiene, dos traçados arquitetônicos e das questões de saúde pública, a 

modernização da cidade teve influência na educação. Ao se introduzirem as convicções a 

respeito da meritocracia, do individualismo e do liberalismo (e também do positivismo) na 

educação, ela findou sendo alvo de constantes intervenções tanto em âmbito público quanto 

no privado, inclusive a educação desportiva, a qual, distribuída pela cidade, também 

acompanha esse fluxo de modernização. Como dissemos, mais do que separar vimos que a 

modernização reunia os valores das pessoas. 

A respeito das práticas desportivas, assim como nas cidades mais ricas, em Natal, 

foram aqueles que tinham contato com os estrangeiros que se preocuparam em fomentar a 

prática de esportes na cidade. Apenas os que tinham mais recursos para viajar ao Rio de 

Janeiro, Recife e São Paulo e até mesmo ao exterior é que detinham o conhecimento da 
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 SANTOS, Renato. Op. cit., p.132-143. Renato Santos faz uma ótima discussão sobre a polêmica que 

circulou acerca dessas demolições. A oposição à família Albuquerque Maranhão, na figura de Elias Souto, 

chegou a cunhar a expressão “cidade de lágrimas”. Mas tudo indica também que houve indenizações. O 
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existência e do modo de jogar cada jogo.
501

 Além disso, muitas vezes o alto volume de 

recurso necessário para equipamentos e vestimentas também fornecia mais elementos para 

os mais ricos (e não os mais pobres) iniciarem esses tipos de prática corporal, até mesmo 

por ser ambiente gratuito.  

Uma nova sensibilidade para com a água é percebida no fim do século XIX em 

Natal. Por isso, foi o Oceano Atlântico o ambiente que melhor popularizou os esportes. Ela 

não mais causava espanto, nojo ou medo. Ao contrário, as descobertas na medicina e na 

biologia já apontavam uma capacidade curativa da água, especialmente da água limpa, em 

movimento e em grande quantidade. Assim, o novo padrão de salubridade converteu o 

oceano de lixão em remédio, e o mar, nesse momento, deixou de ser “penico” e “lixão” de 

toda a cidade para ser um recinto de tratamento.  

Entrementes, o afrouxamento moral, baseado na velocidade e no desejo de 

movimentação, encurtou as roupas de banho, para permitir o movimento corporal. 

Consequentemente, um novo tipo de vestimenta foi sendo inventado e tendo seu uso 

difundido. Os maiôs passaram a figurar nos corpos, e a praia começou a ser limpa, curativa 

e, com o tempo, divertida. Enfim, gratuita, para muitas pessoas a praia significou uma 

opção de acesso às práticas de banho recreativo e de natação. 

Iniciando na praia, logo os esportes aquáticos passariam a contar com grande 

popularidade, principalmente de público. Assim como no caso das principais capitais 

litorâneas do Brasil, a natação e o banho recreativo foram seguidos por outro esporte 

aquático, o remo. Em termos de popularidade, o remo passaria a atender tamanho público 

que permitiu uma primeva organização desportiva na cidade.
502

 

Diante da popularização do remo
503

, os atletas passaram a ter certa fama e a atrair 

certo público para as regatas que se organizavam no cais da Avenida Tavares de Lyra na 
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Ribeira, juntando pequenas multidões crescentes ao longo do tempo (até, evidentemente, a 

perda de popularidade do remo).
504

 O remo passou a entrar para o grupo de compromissos 

das pessoas, para a conversa e a rivalidade entre elas. A Tavares de Lyra passou a ser 

espaço de socialização no qual pobres e ricos ocupavam o mesmo lugar (não plenamente, 

por causa das arquibancadas para os mais abastados) e, às vezes, torciam pelos mesmos 

atletas. E, embora só quem obtivesse um barco pudesse praticar por alguns instantes, várias 

pessoas desejavam a mesma coisa: a vitória de um e, consequentemente, a derrota dos 

demais. Daí em diante, os esportes se tornariam vocabulário e noticiário incontornáveis 

para se compreender a vida natalense (e ocidental), se entranhariam nas preocupações 

frequentes e na rotina das pessoas. 

Os esportes também passaram a figurar em dois outros tipos de instituições que já 

era frequentados por parte da população, a saber, os clubes, como vimos, as escolas. Nas 

escolas, os esportes, ícones da liberdade, da precisão e da eficácia, se associaram a uma 

ideia de treinamento de civilização, de cuidado com o corpo, de salubridade. Com todos 

associados, ter-se-ia uma regeneração da raça, uma raça treinada, movimentada, resistente e 

capaz. Por isso, foram empreendidos tanto nos grupos escolares, quanto na Escola 

Doméstica. E, também nesse sentido, foram criados os clubes para as práticas esportivas e 

clubes sociais. De um modo geral, eles adicionaram a seu repertório de lazer a prática de 

esportes.
505

  

Além da praia e dos clubes desportivos em organização, havia os Clubes sociais, 

cuja principal atividade eram as festividades, os bailes, as danças, as celebrações formais e 

as celebrações das datas. O principal clube da cidade, até 1929, antes da fundação do 

Aeroclube, era o Natal-Clube , situado na Cidade Alta, fundado em 1906, na Rua 21 de 

março, depois transferido para a Av. Rio Branco, na esquina com a Ulysess Caldas.
506

 Os 

intelectuais, como Manuel Dantas, por exemplo, frequentavam esse clube. Lá no Natal-

clube, por exemplo, foi proferida uma palestra de Christovan Dantas, durante a qual ele 

expôs qual a centralidade dos esportes, da limpeza e da eugenia no processo de melhorar ou 

                                                                                                                                                     
para orientar a organização do próprio futebol (Cf. MELO, Victor A. de; DEL PRIORY, Mary. Op. cit., 

cap.2.). 
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consertar (o termo da época é “regenerar”) a raça natalense.
507

 Além dos intelectuais, os 

políticos também o frequentavam. Alberto Maranhão, gestor da presidência do estado em 

duas ocasiões, por exemplo, o frequentava. Inclusive, foi ele quem doou o prédio público 

para os sócios saírem da 21 de março para a nova sede, que foi reformada e pintada para 

recebê-los. 

É importante dizermos que, mesmo com a novidade das práticas dispostas nos 

clubes, os mais frequentados, ou pelo menos os mais noticiados, eram famosos pelo círculo 

de socialização que proporcionavam aos sócios. Eram notáveis pela elegância atribuída às 

vestimentas e à função social que tinham os sócios; eram conhecidos por terem sócios 

ligados ao comércio mais abastado, à administração pública, ao militarismo, à posse de 

terras. Havia os cafés, que eram mais numerosos, e os mais famosos também eram 

identificados da mesma forma que os clubes mais famosos, pela posição de seus sócios.  

Com a posição de seus sócios em destaque, batemos à porta do Aeroclube, que foi 

fundado em fevereiro de 1928, no Teatro Carlos Gomes (atual Alberto Maranhão) e 

inaugurado em dezembro do mesmo ano.
508

 Ele teve como sócios fundadores os quatro 

mais destacados cidadãos da cidade, a saber: o presidente do estado do Rio Grande do 

Norte, Juvenal Lamartine; o intendente municipal (cargo similar ao de prefeito), Osmar 

O’Grady; um dos mais ricos comerciantes do estado (que já possuía, antes do clube ,um 

avião e um piloto particular), Fernando Pedroza; e um marinheiro que era peça fundamental 

na aviação nacional, Manuel Vasconcelos.
509

 

Com a importância da aviação em mente e diante do nome do clube, Aeroclube 

(menção ao maior clube de aviação do mundo, o Aèro-Club de France), 

surpreendentemente foram os bailes que atrairiam a maior quantidade de público ao Clube  

no primeiro momento. Eles é que começaram a fornecer elementos de distinção e de 

elegância ao clube. 

Os bailes de carnaval, de solenidades, de recepção de aviadores, dentre outros, 

faziam as jovens mulheres vestirem-se o mais belamente que conseguissem, com roupas 
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mais curtas, mais movimentadas do que as usadas pelas avós, para dançarem musicas mais 

agitadas do que as dançadas pelas avós, normalmente o jazz, o tango e o foxtrote.
510

   

Embora tidos como algo de moderno, esses ritmos eram tido como vulgares pelas 

pessoas mais eruditas de algum modo ligadas à música, no início do século XX, no 

exterior, mesmo nos Estados Unidos.
511

 Ao menos quanto ao jazz, seus músicos fizeram 

muito esforço para que eles e seu público fossem respeitados.
512

 Foi na década de 20, com a 

importação generalizada dos recursos técnicos mais populares, que o jazz (e, imaginamos o 

foxtrote e o tango também) teve uma maior divulgação e propagação.
513

 Apenas nesse 

momento, o jazz recebeu o status de alguma elegância. Em Natal, porém, ele foi 

interpretado como algo de profundo valor, ligados a um padrão de civilização.  

Os bailes nos quais se poderia dançar e que serviam para encontro das pessoas 

também já refletiam uma necessidade de movimento, a qual findava por se concretizar 

também no corpo. Os clubes, em Natal, passaram a ter um importante papel na diversão e a 

serem rivais sérios da diversão doméstica. De todos eles, optamos por estudar aquele que é 

apontado como síntese de todo esse movimento de modificações, de abertura cultural para o 

outro, para o novo. 

O projeto modernizador necessitava não apenas de reformas urbanas, mas também 

do desenvolvimento da ciência, dos esportes, das novas danças, e assim por diante. No caso 

do Aeroclube, ao que tudo indica, sua importância estava associada ao projeto político de 

fomento à aviação desenvolvido por Juvenal Lamartine. A aviação, por sua vez, só foi 

estimulada porque os natalenses estavam convictos de que a velocidade era uma coisa boa, 

uma melhoria para a sociedade. Por isso, a aviação vigorava como um dos principais 

elementos daquela cultura, tornando possível um projeto político montado para seu fomento 

e a importância do tema. Também por isso, a aviação não era uma prática estranha às 

multidões, que se amontoavam para ver os pilotos que chegavam Natal, consequentemente 

todo esse ambiente se apresentou como fator mais de junção do que de afastamento dos 

natalenses. Por isso, em Natal, foi possível fundar um Clube de aviação tão precocemente. 
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Neste momento, achamos oportuno reler a descrição de Fernando Pedroza e 

compreendê-la de um modo bem significativo. Dizia ele que, além de Clube aviatório, 

 

O Aeroclube é ainda núcleo de vida desportiva e social, estando a sua 

sede localizada a 15 minutos apenas, do centro da cidade; conta com cerca 

de 400 sócios, entre as pessoas de maior distinção no Estado, possui 3 

courts de tênis, uma piscina ampla e é diariamente muito frequentado.
514

 

 

 Para atingir esse número alto de frequentadores, a diretoria do clube teve que 

trabalhar arduamente. E percebemos como esse trabalho não foi simples. Diante das 

dificuldades, a instituição findou, sim, dependendo da influência, do poder e da riqueza 

particular de seus membros, e também da capacidade que eles tinham de usar sua influência 

na administração pública para conseguir benefícios, doações e empréstimos. 

 Não sendo um clube militar, o Aeroclube precisou muito da influencia de Manuel 

Vasconcellos para conseguir seu instrutor, Djalma Petit, e do prestígio de Juvenal 

Lamartine, para obter peças e equipamentos da Marinha.  

 Além das intervenções em nome do estado junto à Marinha, Juvenal Lamartine usou 

seu poder público em algumas oportunidades para manter o Aeroclube: ele garantiu 

eletricidade gratuita, realizou um empréstimo que possibilitou a reforma da sede e das 

quadras e o pagamento do segundo avião do clube. Além dos sócios, mesmo para um clube 

civil, o Estado foi crucial para o desenvolvimento das suas atividades. 

 Até mesmo o projeto do Aeroclube ganha sentido com a associação do clube à 

aviação, cujo fomento era projeto político do presidente Juvenal Lamartine. Foi da 

importância desse tema para todo o estado do Rio Grande do Norte que o Aeroclube tirou 

boa parte de sua de importância para o estado todo e para Natal. 

  Mas a importância do clube também estava relacionada aos outros ambientes, além 

da pista de decolagem. O tênis parece ter sido a única atividade diária desenvolvida no 

clube. Considerado um esporte elegante, ajudava o clube a ser percebido com elegância, 

além de atrair mais sócios.  

 Em se tratatando de elegância, percebemos como o clube procurou atrair indivíduos 

distintos para seus quadros. Além dos títulos de sócios honorários oportunamente entregues 

a aviadores e políticos, como o presidente da República e ao ministro da Marinha, o clube, 
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era frequentados por políticos, militares e empresários bem-sucedidos e suas famílias, 

principalmente durante as ocasiões dançantes. Nelas, as vestimentas mais curtas e, 

consequentemente, mais fáceis para o movimento, as danças mais rápidas, mais insinuantes 

para o flerte, com mais liberdade para os dançarinos, importadas principalmente dos EUA, 

e a presença eventual das crianças eram os principais elementos que construíam o sentido 

da elegância, à época, pelo menos nas sociabilidades noturnas. 

 Com tantas atividades desenvolvidas, o Aeroclube apresentava problemas de 

recursos e de controle interno. Talvez por falta de muros, a sede, principalmente as quadras 

de tênis exigiram uma fiscalização administrativa maior, por ser visitada por pessoas que 

não tinham título de sociedade. Até mesmo os voos dominicais tiveram que ser controlados, 

para evitar os “penetras”. 

 Percebemos que se situar no Tirol também era um critério que fornecia elementos 

para a imagem elegante do Clube. Isso, porque, como vimos, essa região já passara por 

várias intervenções, tinha moradores bem abastado, era salubre, higiênica e limpa. 

Assim sendo, o Aeroclube era uma escola de aviação, uma sede de eventos sociais e 

bailes, uma escola de esportes, apresentava-se limpo e numa localização alta, ventilada e 

proporcionava orgulho pela capacidade que tinha de aproximar Natal do resto do mundo 

ocidental por meio da aviação. Todos esses elementos, na verdade, são expressões de 

valores e convicções relacionados entre si, dentro da modernidade, em Natal. Com certeza, 

foram as expressões e os sentidos dos esportes modernos, das novas formas de transporte, 

dos bailes, dos piqueniques, da limpeza, das vestimentas elegantes, da presença das 

mulheres em ambientes públicos e da valorização do estrangeiro europeu e estadunidense 

que deram aos dirigentes do Aeroclube opções para que a peculiaridade, a importância e a 

dele elegância fossem gradualmente tecidas com trabalho e esforço diário. 
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