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Resumo 
 
 
           Este trabalho recupera a memória de Joaquim Fonseca, mecânico e inventor 

pelotense, que construiu diferentes aparelhos entre os anos de 1920 e 1940, dentre 

os quais constam dois aviões. Considerado pioneiro no contexto da construção 

aeronáutica no Brasil, o autodidatismo de seu trabalho constitui uma das 

características mais marcantes do seu planejamento de maquinarias. Contudo, 

apesar da repercussão provocada na época, o nome dessa personagem deslizou 

para o esquecimento público e para a invisibilidade nos nossos dias. 

 

           Através da coleta de dados em História Oral e da pesquisa documental – 

tanto de material impresso quanto imagético – os acontecimentos biográficos de 

maior relevância de tal ator social são aventados, a fim de ressaltar a singularidade 

das circunstâncias nas quais estão inscritos. Propõe-se, também, sua inserção nos 

debates contemporâneos acerca das questões patrimoniais. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Memória, Narrativa, Biografia e Patrimônio 
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Abstract 
 

 

           This work recovers the memory of Joaquim Fonseca, pelotense mechanic and 

inventor who built various devices between the years of 1920 and 1940, among 

which are two aircraft. Considered a pioneer in the aircraft construction in Brazil, his 

method self-taught of work is one of the most striking characteristics of the 

conception of his inventions. However, despite the impact caused at the time, the 

name of this character has fallen into oblivion and was forgotten by the people in our 

days.  

 

           By collecting data from Oral History and documentary research - in print and 

images – the most important biographical events of this social actor are put in order 

to emphasize the uniqueness of the circumstances in which they are registered. This 

work is also propose to do the integration of the inventor in contemporary debates 

about property issues. 

 

 

 

 

Keywords: Memory, Narrative, Biography and Heritage 
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Introdução 
 

           O objeto de todo trabalho acadêmico parece estar de algum modo 

relacionado à própria vida de quem sobre ele se debruça. Algumas leituras me dão 

testemunho dessa relação, embora aqui eu ainda esteja como que na condição de 

observador dessa proposição vista mesmo com certa desconfiança. A sensação de 

desconforto é gerada a partir da idéia de ver a mim mesmo como parte de um 

núcleo de interesses que a priori não me diz respeito enquanto indivíduo, mas ao 

que elegi como objeto de estudo. A gênese da pesquisa teria assim fundo 

autobiográfico, além de produzir conhecimento histórico. Espero que até as últimas 

linhas desse trabalho que ora se inicia seja possível perceber essa espécie de 

animismo que agora, no entanto, não passa de vaga especulação, de pretexto para 

falar daquilo que se tornou objeto dessa pesquisa: uma biografia de Joaquim da 

Costa Fonseca Filho (fig.1). 

 

           A vida de Joaquim Fonseca passou a me interessar por motivos que se 

entrelaçam. O primeiro diz respeito ao que ouvi de um amigo sobre essa história, 

sobre o que ela tinha de valor enquanto objeto de pesquisa, ou seja, a criatividade 

de um autodidata que a partir da década de 1930 passou a projetar e construir 

aviões, e o segundo, relacionado à canção Joquim, do compositor Vítor Ramil, que 

não tornava visível a vida concreta de Joaquim Fonseca, ao contrário, fora composta 

sobre dados mitobiográficos1. A canção já me era conhecida, mas o que me 

despertou a curiosidade foi ter descoberto que a canção não falava do Joaquim 

Fonseca construtor de aeronaves, vizinho dos avós desse amigo embora, ao menos 

superficialmente, o tivesse como referencial. A questão se tornou clara quando aos 

                                                           

1 O conceito de mitobiografia tem várias vertentes. Partindo da idéia de mito, na Poética, de 

Aristóteles, onde o mito é a imitação de uma ação, a mitobiografia pode ser entendida como a 

imitação de uma vida, como encenação adaptada ou inspirada no vivido, em qualquer suporte, do 

que a canção é um exemplo.  
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poucos comecei a perceber que a história de Joaquim permanecia invisível mesmo 

após a música. Estava esboçada uma das prováveis explicações para esse estado 

da memória de Joaquim Fonseca: a vida não ultrapassou a canção. De alguma 

forma a canção funciona como um muro de contenção da história real, interpretado 

como um conflito entre biografia e memória pública, onde notas mitobiográficas 

compõem simultaneamente os dois lados dessa tensão, e para a qual se direcionam 

questões como a de que a aproximação entre mim e essa história se deu pela 

narrativa, questão que desde já se insinua como característica de um método e de 

um modelo historiográfico. A noção de conflito desenvolvida pelo antropólogo 

francês Joël Candau (2007), me remete a uma conferência ministrada por esse autor 

segundo a qual seria mais pertinente falar em “conflito em torno de uma memória”, 

do que de um “conflito de memória”. Ao criticar o uso da noção de conflito de 

memória, o autor orienta seu uso apenas em termos analíticos das questões 

relativas aos grandes grupos, como as nações, onde seria impossível haver uma 

mesma representação do passado. Sugere que em seu lugar se passe a usar a 

noção de conflito em torno da memória, situação na qual não haveria negação da 

ocorrência de dado evento, mas sim versões a seu respeito. Candau argumenta que 

lançar mão da disciplina antropológica possibilita saber o que outras pessoas 

pensam a respeito de dada memória, compreendendo-se assim o uso que dela 

fazem. Ainda, defende a idéia de que esse discurso metamemorial é indicador do 

uso particular que alguns membros de determinado grupo fazem da representação 

da memória do grupo, havendo aí aspectos performativos. No caso da memória de 

Joaquim Fonseca, essa visão particular pertenceria a um “grupo Joquim” (o 

compositor, seus informantes e o público ouvinte) e seu uso estaria ligado aos 

problemas do tempo presente em que a canção fora divulgada/recebida. Penso que 

a situação descrita pela canção e por essa pesquisa em torno da memória de 

Joaquim Fonseca encontra suporte em Candau, uma vez que existindo a memória 

de Joaquim – não manifesta nem compartilhada para além do grupo familiar – e a 

canção – que a ficcionaliza -  tenho um conflito em torno de uma memória, ou como 

exprimira o antropólogo, a configuração de uma metamemória, categoria que abarca 

todas as contradições emergentes. 
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           Por outro viés, ao contemplar as diversas versões de determinado 

acontecimento, a idéia de metamemória expõe os limites do conceito de memória 

coletiva, uma vez que esta resulta da negociação entre várias memórias individuais, 

prevalecendo certas lembranças sobre outras. Em Halbwachs (1990) o passado não 

se auto-preserva, só podendo persistir se possuir uma ligação com as percepções 

do tempo presente. Essa ligação de caráter vital para a memória coletiva se dá, 

segundo o autor, pela interação de idéias e lembranças de grupos e de indivíduos, 

onde a memória do outro é o referente para se atribuir significado e sentido para 

dado evento que passa assim a ser atribuído ao passado da coletividade. Dessa 

forma se explicaria, no campo sociológico, a predominância de uma memória 

ficcional ao redor da vida de Joaquim Fonseca. No entanto, a noção de memória 

coletiva pode também ser criticada como forma de ilusão da verdade/da história se 

for levada em conta a infinitude de memórias individuais, vivas ou em vias de 

extinção, como a do próprio Joaquim, que tomam o acontecimento como experiência 

única e visceral. Assim, essas memórias não poderiam entrar no jogo das 

negociações, no aprendizado coletivo de uma lembrança “eleita” para permanecer. 

O apagamento de determinadas memórias em favor da sublimação de outras é 

revelador de um grande esforço para ordenar a ilusão das coisas e dos sentidos em 

torno de um centro, de uma unidade.  

            

           Outra questão igualmente importante neste trabalho refere-se aos estudos 

em História Oral, cabendo firmar aqui meu entendimento da História Oral como 

técnica, e não como disciplina autônoma, pois as narrativas que apresento são 

interpretações, modos pelos quais Joaquim é visto pelos informantes e que, em 

determinados momentos, podem ser cotejadas com outros tipos de documentos. 
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           Penso a biografia de Joaquim Fonseca em determinado contexto 

historiográfico sinalizado pelas considerações de Schmidt2, dentre outros a que me 

refiro posteriormente. Algumas tendências biográficas tendem a eleger alguns 

cânones historiográficos que atuam como limitadores da pesquisa, uma vez que se 

estruturam seguindo orientações próprias de cada linha, gerando as oposições 

mencionadas pelo autor. Assim, caminho na direção de uma biografia que não faça 

generalizações atribuindo à uma coletividade aspectos subjetivos e individuais da 

experiência, ao contrário, a intenção é sublinhar na experiência individualmente 

vivida as singularidades não transferíveis ou não aplicáveis ao outro, que são parte 

de uma dimensão indivisível da experiência. Assim como a memória, a experiência 

também é social, mas há fragmentos, peculiaridades e passagens do vivido que não 

são compartilhadas, são únicas, como se fossem marcas digitais de uma trajetória 

de vida que a distinguem de outras no vasto mapa em que se entrecruzam, que 

demarcam o “espaço da ação individual na história”, como escreve Lima Filho.3  

            

           No entanto, a dimensão individual da experiência não deve ser entendida 

como elemento determinante neste trabalho, mas como um dentre outros campos de 

observação, uma vez que ao longo de sua trajetória Joaquim contou com o apoio de 

alguns conterrâneos que viam em suas idéias a possibilidade de acessar o mundo 

                                                           

2 SCHMIDT, Benito Bisso. O gênero biográfico no campo do conhecimento histórico: trajetória, 

tendências e impasses atuais e uma proposta de investigação. Anos 90, Porto Alegre, n°6, dez./1996. 

Nesse artigo Schmidt analisa as oposições indivíduo/sociedade, narração/explicação, 

unidade/fragmentação e público/privado argumentando que essas são falsas, que o que se tem na 

verdade são tensionamentos e não oposições. “...as mesmas me parecem falsas já que a análise 

biográfica exige um constante deslocamento, e não um isolamento, entre os pólos mencionados.” 

p.186. 
3 LIMA FILHO, Henrique Espada R. Biografia e Microstoria: o Uso da Biografia na Historiografia 

Italiana Contemporânea. Em Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Belém, 

v. 12, n° ½,jan./dez. 1993.p.5.  A citação é entendida como uma das aproximações existentes entre a 

biografia da microstoria e a proposta de Benito Bisso Schmidt EM O Gênero biográfico no campo do 

conhecimento histórico: trajetória, tendências e impasses atuais e uma proposta de investigação. 

Anos 90, Porto Alegre, n° 6, dez./1996, onde o espaço da ação individual aparece referido como 

cotidiano. Para Schmidt a biografia possível tem foco nas situações diárias e comuns da vida por 

mostrarem o indivíduo em uma relação íntima com suas circunstâncias de âmbito privado. 
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da indústria aeronáutica em franca expansão no país e no restante do mundo, 

pretendendo-se inserir a cidade no rol dos centros industrializados que passavam a 

receber subsídios do governo federal no contexto da Campanha Nacional de 

Aviação. Assim, meu objetivo também é buscar e explicar a partir daquele contexto 

histórico os motivos pelos quais os projetos de Joaquim foram relegados ao 

esquecimento, e o por quê de sua invisibilidade enquanto cientista.             

            

           No caso específico desta biografia – que não vai explicar o grupo social de 

Joaquim nem localizá-lo numa “massa de excluídos” - a história oral, como técnica, 

aparece junto a pesquisa documental em instituições públicas e na família do 

biografado. Como referido anteriormente, o produto da pesquisa é um composto de 

elementos alocado no âmbito da ficção e no da verossimilhança. Biografia e 

mitobiografia estão juntas porque a mitobiografia está inserida no todo biográfico, 

pois tudo o que se diz ou se escreve a respeito de um indivíduo e que dá origem a 

um mito acaba sendo material biográfico. Biografia e mitobiografia estão juntas, mas 

são coisas diferentes. Na biografia do campo histórico como no da Memória Social 

cabe ter clara essa distinção que se baseia no princípio da comprovação. 

            

           O gênero biográfico ocupou desde sempre um espaço importante nas 

discussões entre as diversas correntes historiográficas, chegando a ser considerado 

por muitos historiadores como um gênero menor. Mesmo assim atravessou décadas, 

e de sua capacidade de durar outros tantos se admiraram. O certo é que mesmo as 

linhas historiográficas de cujos paradigmas sentimos hoje apenas os estilhaços, 

teceram suas considerações acerca da biografia e, não raro, produziram biografias. 

Esse gênero está para além das fronteiras da historiografia no sentido de que não 

deve haver a seu respeito qualquer sentimento de paternidade quer por parte da 

História, quer por qualquer outra área do conhecimento. Há, isso sim, técnicas e 

métodos de trabalho diferenciados que parecem sucumbir frente ao epicentro em 

cujo entorno se movimentam as disciplinas interessadas no tema: a narrativa. A 

partir desse elemento comum quero ilustrar uma discussão travada entre duas áreas 

que produzem biografias, e que descreve à primeira vista uma situação de 

adversidade. Jornalistas biógrafos reclamam da falta de biografias escritas por 
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historiadores4, estes, por sua vez, apontam para a fragilidade e para a inconsistência 

dos métodos do jornalista biógrafo. Cada campo, embora não o diga, parece querer 

para si o monopólio de uma verdade, afinal improvável, ou, dito de outra forma, 

como o demonstraram Fernando Morais ao dizer quando da biografia de Assis 

Chateaubriand: “há minúcias que só o jornalista pode ver” e Benito Schmidt, ao 

responder ao jornalista: “não reivindico uma reserva de mercado ...mas há minúcias 

que só o historiador pode ver”5. 

            

           Penso que há uma possibilidade de aproximar esses dois campos. O 

jornalista Felipe Pena (2004) propõe que a biografia seja estruturada a partir de 

capítulos cujos títulos se originem daquilo a que chama “fractais”. Sendo os fractais 

figuras geométricas capazes de reproduzir em seu interior a sua forma original, são 

tomados pelo jornalista como uma maneira de dar contorno às múltiplas identidades 

descentradas do sujeito (Hall, 2001), de forma que a leitura da biografia não 

necessariamente se dê a partir do primeiro capítulo, mas de qualquer ponto da 

narrativa, uma vez que cada capítulo corresponderia a um fractal/identidade. No 

mesmo sentido, o historiador Benito Schmidt (1996) propõe uma biografia a partir do 

cotidiano. Para o historiador, é no cotidiano que aparecem elementos heterogêneos 

como a vida familiar, o trabalho, a vizinhança, dentre outras molduras sociais. Há 

uma relação conceitual de semelhança entre os mitemas ou mitologemas, espaços 

de relações sociais onde os mitos são gerados (Lévi-Strauss, 1996) como família, 

oficina, vizinhança e as múltiplas identidades (pai, inventor, vizinho) referidas por 

Pena e Schmidt. Aliás, a proposta que examina o indivíduo a partir desses lugares 

sociais já fora sinalizada anteriormente pelo historiador Lima Filho (1993), para 

quem a biografia surge desse espaço da ação individual. Historiadores e jornalista 

sugerem apreender o biografado em sua individualidade/subjetividade, naquilo que 

                                                           

4 Cfe. PENA, Felipe. Teoria da biografia sem fim. Rio de Janeiro. Mauad. 2004. “Para Ana Maria 

Filizola, a falta de biografias escritas por acadêmicos, já que a maioria é escrita por jornalistas, é 

responsável pela falta de interesse da crítica universitária sobre o tema...”p.51. 
5 SCHMIDT, Benito Bisso. Construindo biografias...historiadores e jornalistas: aproximações e 

afastamentos. EM Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 19, 1997.p. 1. Schmidt refere-se ao fato de o 

jornalista fazer uso não científico das fontes de pesquisa, apresentando falas de entrevistas sem as 

considerar como representações do passado, subtraindo-lhes as referências.  
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está presente em cada momento da vida, onde se observa a construção de laços 

sociais, bem como a de eventos diversos que transcendem um percurso planejado, 

como a fatalidade, o acaso e a finitude, que podem reordenar trajetórias e 

reestruturar projetos de vida. Salvo engano, o conceito de mitema fundamenta as 

noções de fractais, cotidiano e de espaço da ação individual na história. Assim, 

segundo Lévi-Strauss6, cada uma das identidades do mito configura um feixe de 

relações que confere certo significado ao indivíduo, o que no caso de Joaquim 

Fonseca lhe assegura o trânsito entre o público e o privado, entre o individual e o 

coletivo. Assim, as múltiplas identidades do biografado se intercomunicam, seus 

papéis sociais sofrem apenas algumas refrações face à identidade 

momentaneamente iluminada pelo espaço/tempo da ação. 

 

           Como se conta uma vida? 

           Há autores cujas obras são melhor compreendidas se sabemos de suas 

vidas. Esse consenso, tomado do campo da Teoria Literária e aplicado ao da 

Memória Social me permite pensar em duas perspectivas: há vidas que se contam, 

como exprime Gotlib (1995) ao dar título à biografia de Clarice Lispector. Para a 

biógrafa, a vida da escritora pode ser conhecida através de sua obra, observadas as 

características do estilo e a natureza da linguagem. Outra perspectiva é a da vida 

que não se narra, e aqui incluo a produção de Joaquim, cuja memória está 

cristalizada em um tempo datado, e não ultrapassou os limites do esquecimento. 

Assim, para que a obra de Joaquim se exale do âmbito da experiência individual e 

de uma memória familiar para o da memória social, o papel deste estudo é também 

o de apontar o mito, a sensação e o melodrama na ficção que aprisiona a história de 

Joaquim Fonseca em uma alegoria da memória, marcada também por um lapso 

temporal.  

            

                                                           

6 LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro.1996. Algumas 

das grandes unidades constitutivas do mito referidas pelo autor são, sob o foco da biografia em 

questão, a família, a vizinhança e a oficina, esta pensada como ponto de ligação entre o privado e o 

público, ou seja, entre o lugar onde Joaquim pensava seus aviões, e os hangares do Aeroclube de 

Pelotas, a partir de onde suas construções ganhavam o espaço público. 
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           A estrutura aberta e o texto multifacetado da biografia auxiliam a narrativa 

que descreve alguns trajetos desse indivíduo. A biografia esforça-se por ser a 

crônica do outro ao perseguir e tentar apreender o ritmo de passagens e de 

vestígios da vida em foco. Mas as plantas dos aviões, as fotografias, o material 

jornalístico e os relatos orais, pergunto-me, não poderiam ser interpretados também 

como uma crônica de si mesmo, na medida em que ele próprio é o protagonista 

dessas fontes, não seriam a voz de Joaquim prestes a ser ouvida? A biografia é 

então uma pergunta, e seu caráter é a incompletude.  

 
            Fig.1 Joaquim Fonseca, no Rio de Janeiro. Acervo da família 

            

           Joaquim da Costa Fonseca Filho foi mecânico, comerciante e construtor 

nascido em 04 de agosto de 1909 em Pelotas e falecido em 12 de julho de 1968, na 

mesma cidade. Filho do português Joaquim Fonseca, da região de Póvoa do 

Varzim, e de Norberta Fonseca, Joaquim era autodidata, tendo estudado até o então 

5° ano primário. Dois casamentos, cinco filhos, e o trabalho de toda uma vida 

ameaçado pelo esquecimento: a alteração do chassi de um automóvel, a construção 

de uma lancha, diversas outras máquinas e aquilo que é mais significativo em sua 

produção: a construção de duas aeronaves cujos desempenhos levaram por um 

breve momento ser cogitada a instalação de uma fábrica de aviões em Pelotas. Um 

desses aviões chegou a receber a homologação e o respectivo registro pelo então 

Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão do Ministério da Aeronáutica 

responsável pelo teste, avaliação e certificação dos protótipos construídos no país. É 

especialmente sobre essa parte da produção de Joaquim que este trabalho busca 

lançar luz, entendida como uma importante inscrição de um método autodidata, de 
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um saber fazer no contexto dos primeiros passos da construção aeronáutica 

brasileira, mas relegada ao esquecimento. 

            

           O capítulo 1, Olhares sobre Joaquim, é composto por três seções: A 
canção Joquim, De Joquim a Joaquim e A família, a vizinhança e os amigos.  

Pensei a princípio que devesse deslocar a canção para outro ponto do texto, para 

outra seção desse mesmo capítulo, mas ao final da etapa da pesquisa percebi que o 

que havia de pronto sobre essa personagem era mesmo essa música, e que para 

começar a narrar a experiência realmente vivida era necessário primeiramente 

analisar a letra dessa composição, até porque, dado seu caráter de criação artística, 

criava entraves à narrativa verossímil. Assim, inicio o capítulo trabalhando logo 

sobre a canção para então, pretendendo já ter feito os esclarecimentos necessários, 

tratar da construção da parte dita “mais” biográfica. Na seção seguinte, faço a 

transposição do mítico para o biográfico, apresentando Joaquim Fonseca tal como 

ele me foi apresentado pelas entrevistas, jornais, cartas e fotografias, e segundo 

minha leitura dessas fontes. Na última seção do capítulo aparecem algumas 

identidades do ator Joaquim, sob a ótica daqueles que conviveram com ele. O 

construtor autodidata que também vai se interessar por Psicologia, o pai amoroso de 

cinco filhos, e o homem de duas mulheres. Os relatos dos filhos têm ali grande 

importância, pois revelam características da vida privada de Joaquim. 

            

           No capítulo 2, Itinerários e escalas, apresento duas seções. São Lourenço, 
Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro traz os percursos percorridos por Joaquim 

na busca pela realização do sonho de construtor. Aparecem ali suas sucessivas e 

bem sucedidas intervenções na área da Mecânica e da Engenharia. A trajetória de 

Joaquim não aparece como sendo linear, pois os lugares e pessoas com quem ele 

se deparou muitas vezes se repetem, ou aparecem em diferentes contextos, do que 

resultam situações que repentinamente mudam de rumo. Na seção Pelotas, Rio de 
Janeiro, no avião F.2, trabalho sobre o que foi o último movimento dessa 

personagem em torno da aviação. O sucesso do aparelho que o levou ao Rio de 

Janeiro prepara terreno para o passo seguinte do projeto do construtor de aviões 

que, no entanto, redundou em fracasso. 
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           O terceiro e último capítulo, O porão, a casa e o hangar traz como seções 

Entre o bricoleur e o engenheiro, A invisibilidade e Cronologia. Na primeira, 

discuto questões acerca das identidades de Joaquim no âmbito do trabalho, se fora 

bricoleur ou engenheiro, e localizo em cada uma dessas figuras características 

presentes no construtor. Apresento as plantas dos aviões seguidas dos resultados 

de duas análises feitas por membros da área da Engenharia, e cujo foco se 

substancia à medida em que se torna possível entender os atos e efeitos  desse 

saber fazer permeado de autonomia e inventividade. Na segunda seção, procuro 

explicar como e por que se deu a aludida invisibilidade da produção de Joaquim. A 

obra do construtor permaneceu na sombra mesmo após a divulgação da canção que 

traria Joaquim como inspirador. Mais que isso, a própria circunstância histórica em 

que ele aparece colabora para o silêncio em seu entorno. A invisibilidade aparece 

como sinônimo de esquecimento, de uma lacuna na história dessa cidade, senão na 

da própria História da construção aeronáutica do país. Na Cronologia, pontuo 

acontecimentos que tiveram relação direta com o universo de trabalho de Joaquim. 
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1. Olhares sobre Joaquim 

 

           O vocábulo olhar, do grego “coida”, significa “conhecer”. Por outra parte, 

dentre os significados da “última flor do Lácio”, aparece também como “modo de 

olhar”. A expressão que encabeça este texto justifica-se à medida que propõe o 

exame das diferentes maneiras possíveis de se conhecer a história de vida que aqui 

se conta, modos de perceber a trajetória de vida de Joaquim da Costa Fonseca 

Filho.  

            

           Dessa forma, A canção Joquim mostra Joaquim transfigurado num Joquim, 

cuja raiz é a liberdade ou a licença criadora da Arte, desobrigada, por conceito, de 

ser verossímil. De Joquim a Joaquim faz por sua vez a transição daquela figura 

irreal para o indivíduo concreto, de cuja existência me deram testemunho os relatos 

orais, imagens e textos que buscam conservar essa história de vida. A família, a 
vizinhança e os amigos traz aspectos da vida privada e da vida pública pelos quais 

a biografia se deixa guiar, como que seduzida. Mas traz, além disso, o entrelace, a 

conexão entre um e outro segmento. Procura mostrar um modo de vida, descreve 

movimentos, revela pequenas sendas pelas quais percorrem os fios de uma trama, 

de um drama pessoal e íntimo que se evola para o campo do coletivo, do social.   

 
1.1 A Canção Joquim  

           Em 1986 o compositor pelotense Vitor Ramil lançou o álbum Tango, que 

inclui a canção “Joquim“ adiante trabalhada. Nome apontado pela crítica 

especializada como promissor dentro de uma nova geração de músicos vinda a 

público a partir de 1980, Ramil alimenta sua verve poética em questões regionais, e 

suas composições apresentam temas locais com novas roupagens estilísticas. A 

canção em lide, por seu turno, aparece relacionada a uma outra canção, “Joey”, do 

compositor norte-americano Bob Dylan, que versa sobre um imaginário homem à 

margem de um  sistema de organização social bastante excludente, e que sofre ao 

longo da vida toda sorte de privações. “Joquim” também é referida como baseada na 
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vida de Joaquim Fonseca. Dessa fusão de personagens, como se vê adiante, 

originam-se lapsos temporais e históricos que resultam na construção de uma 

memória nebulosa, confusa acerca do próprio Joaquim Fonseca, e da qual o público 

ouvinte não se apercebe. 

 
JOQUIM (Joey)7 

Bob Dylan / Jacques Levy  

Transcriação Vitor Ramil 

 

Baseado na vida de Joaquim Fonseca 

 

Satolep 
Noite 
No meio de uma guerra civil 
 
O luar na janela não deixava a baronesa dormir 
A voz da voz de Caruso 
Ecoava no teatro vazio 
Aqui nessa hora é que ele nasceu 
Segundo o que contaram pra mim 
 
Joquim era o mais novo 
Antes dele havia seis irmãos 
Cresceu o filho bizarro 
Com o bizarro dom da invenção 
Louco, Joquim louco 
O louco do chapéu azul 
Todos falavam e todos sabiam 
Quando o cara aprontava mais uma 
 
Joquim, Joquim 
Nau da loucura no mar das idéias 
Joquim, Joquim 
Quem eram esses canalhas 
Que vieram acabar contigo? 
 
Muito cedo 
Ele foi expulso de alguns colégios 
E jurou: “Nessa lama eu não me afundo mais” 
Reformou uma pequena oficina 
Com a grana que ganhara vendendo velhas invenções 
Levou pra lá seus livros, seus projetos 
Sua cama e muitas roupas de lã 
Sempre com frio, fazia de tudo 
Pra matar esse inimigo invisível 
 
 
A vida ia veloz nessa casa 

                                                           

7
 Disponível em http://www.vitorramil.com.br 

http://www.vitorramil.com.br/
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No fim do fundo da América do Sul 
O gênio e suas máquinas incríveis 
Que nem mesmo Julio Verne sonhou 
Os olhos do jovem profeta 
Vendo coisas que só ontem fui ver 
Uma eterna inquietude e virtuosa revolta 
Conduziam o libertário 
 
Dezembro de 1937 
Uma noite antes de sair 
Chamou a mulher e os filhos e disse: 
“Se eu sumir procurem logo por mim” 
E não sei bem onde foi 
Só sei que teria gritado a uma pequena multidão 
“Ao porco tirano e sua lei hedionda 
Nosso cuspe e o nosso desprezo!” 
 
Joquim, Joquim 
Nau da loucura no mar das idéias 
Joquim, Joquim 
Quem eram esses canalhas 
Que vieram acabar contigo? 
 
No meio da madrugada, sozinho 
Ele foi preso por homens estranhos 
Embarcaram num navio escuro 
E de manhã foram pra capital 
Uns dias mais tarde, cansado e com frio 
Joquim queria saber onde estava 
E num ar de cigarros 
De uns lábios de cobra, ele ouviu: 
“Estás onde vais morrer” 
 
Jogado numa cela obscura 
Entre o começo do inferno e o fim do céu 
Foi assim que depois de muitas histórias 
A mulher enfim o encontrou 
E ele ainda ficou ali por mais dois anos 
Sempre um homem livre apesar da escravidão 
As grades, o frio, mas novos projetos 
Entre eles um avião 
 
O mundo ardia na guerra 
Quando Joquim louco saiu da prisão 
Os guardas queimaram os projetos e os livros 
E ele apenas riu, e se foi 
Em Satolep alternou o trabalho 
Com longas horas sob o sol 
Num quarto de vidro no terraço da casa 
Lendo Artaud, Rimbaud, Breton 
 
Joquim, Joquim 
Nau da loucura no mar das idéias 
Joquim, Joquim 
Quem eram esses canalhas 
Que vieram acabar contigo? 
 
 
No início dos anos 50 
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Ele sobrevoava o Laranjal 
Num avião construído apenas das lembranças 
Do que escrevera na prisão 
E decidido a fazer outros, outros e outros 
Joquim foi ao Rio de Janeiro 
Aos órgãos certos, os competentes 
Tirar uma licença 
 
O sujeito lá responsável por essas coisas lhe disse: 
“Está tudo certo, tudo muito bem 
O avião é surpreendente, já vi 
Mas a licença não depende só de mim” 
E a coisa assim ficou por vários meses 
O grande tolo lambendo o mofo das gravatas 
Na luz esquecida das salas de espera 
O louco e seu chapéu 
 
Um dia alguém lhe mandou um bilhete decisivo 
E claro, não assinou embaixo 
“Desiste”, estava escrito, “muitos outros já tentaram 
E deram com os burros n´água 
É muito dinheiro, muita pressão 
Nem Deus conseguiria” 
E o louco cansado, o gênio humilhado 
Voou de volta pra casa 
 
Joquim, Joquim 
Nau da loucura no mar das idéias 
Joquim, Joquim 
Quem eram esses canalhas 
Que vieram acabar contigo? 
 
No final de longa crise depressiva 
Ele raspou completamente a cabeça 
E voltou à velha forma com a força triplicada 
Por tudo o que passou 
Louco, Joquim louco 
O louco do chapéu azul 
Todos falavam e todos sabiam 
Que o cara não se entregava 
 
Deflagrou uma furiosa campanha 
De denúncias e protestos 
Contra os poderosos 
Jogou livros e panfletos do avião 
Foi implacável em discursos notáveis 
Uma noite incendiaram sua casa 
E lhe deram quatro tiros 
Do meio da rua ele viu as balas 
Chegando lentamente 
 
Os assassinos fugiram num carro 
Que como eles nunca se encontrou 
Joquim cambaleou ferido alguns instantes 
E acabou caído no meio-fio 
Ao amigo que veio ajudá-lo, falou: 
“Me dê apenas mais um tiro por favor 
Olha pra mim, não há nada mais triste 
Que um homem morrendo de frio” 



26 

 

 

 

 
Joquim, Joquim 
Nau da loucura no mar das idéias 
Joquim, Joquim 
Quem eram esses canalhas 
Que vieram acabar contigo? 
 
            

           A idéia de mito é uma noção antiga, e desloca-se ao modo de uma explosão 

radial que atinge os horizontes de alguns campos do conhecimento, em especial o 

campo da Memória Social, e sugere a possibilidade não exatamente de um diálogo, 

mas de fecundação, de uma situação problemática8. Nesse sentido um dos mais 

remotos conceitos de mito remete, não por acaso, à Antigüidade clássica, mais 

precisamente ao léxico grego, onde encontro para tal vocábulo a seguinte definição: 

“palavra falada”. No torvelinho dos conceitos de mito, escolhi a presente definição 

como ponto de partida para discutir a idéia do poder gerador de uma memória 

coletiva contido na canção pensada enquanto palavra cantada, numa possível 

correlação com a noção de mito. 

            

           Há elementos na canção que a transformam em dado mitobiográfico. Para 

demonstrá-los, pretendo explicar que através desses elementos se dá a construção 

social de uma memória coletiva, em cuja face observo também uma memória 

pública. Analiso questões relativas à natureza ficcional da canção através da 

inconsistência histórica e factual, da licença poética e da estratégia discursiva 

adotada. 

            

           Inicialmente discuto o termo transcriação, apresentado no cabeçalho da letra 

da canção e articulo a relação deste com a música de Bob Dylan e a biografia de 

Joaquim Fonseca, para então apresentar trechos da letra da canção e minhas 

respectivas observações. O conceito de transcriação, criado pelo poeta Haroldo de 

                                                           

8 GONDAR, Jô e DODEBEI, Vera. O que é memória social? Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 

2005. A situação problemática aqui se configura através do cotejamento entre a canção e a vida real, 

uma vez que a primeira obstrui a segunda. Como um anteparo translúcido, a canção filtra e refrata 

dados que constroem o mito. 
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Campos surgiu para fazer frente às dificuldades da tradução na literatura de ficção, e 

é utilizado no campo da História Oral por Meihy (1996, p.67), que diz: 
A última etapa da transcrição é a transcriação. Evocando pressupostos e    

fundamentos de tradução, a transcriação se compromete a ser um texto 

recriado em sua plenitude. Com isso afirma-se que há interferência do autor 

no texto e que este é refeito várias vezes, devendo obedecer a acertos 

combinados com o colaborador, que vai legitimar o texto no momento da 

conferência. A transcriação corresponde à finalização do texto, a sua versão 

pronta. Nos casos de análises complementares do projeto, em particular 

para as citações, é sobre essa versão que deve ser assumida a entrevista. 

 

No campo da Arte, Campos (1981, p.181) conceitua transcriação como: “...re-correr o 

percurso configurador da função poética, reconhecendo-o no texto de partida e reinscrevendo-o...na 

língua do tradutor, para chegar ao poema transcriado como re-projeto isomórfico do poema 

originário”.            
            

           No campo da História, como observa Meihy, as interferências são legitimadas 

posteriormente pelo colaborador, validando assim o uso da entrevista; no da Arte, as 

interferências também não devem modificar a estrutura original da obra, devendo 

produzir um texto fiel à essência da narrativa sobre a qual foi aplicado o referido 

conceito. Assim, não há relação de semelhança entre os três sujeitos que 

protagonizam essas canções: O Joey de Dylan estaria distante do que fora Joaquim, 

fora um king of the streets, enquanto Joquim encarna certo espírito político-

revolucionário que não se encontra em Joey e tampouco em Joaquim Fonseca que 

fora, como atestam as fontes, um cientista, homem de camada média interessado na 

instalação de uma fábrica de aviões em sua cidade. Portanto, parece-me haver um 

equívoco no uso do conceito de transcriação nessa canção. Joquim não é uma 

transcriação de Joey, pois sua base não é Joey, é, ao menos em tese, a vida de 

Joaquim Fonseca, embora os dados biográficos apresentados possam pertencer a 

outros tantos inventores do período. Como assinalou o criador do termo 

transcriação, convém repetir, este serve para aproximar o leitor da essência do texto 

original, devendo recriar a narrativa e a atmosfera em que essa se dá, ao que 

suponho que seu uso seja opcional, de acordo com as barreiras encontradas no 

processo de tradução. Também no campo da História, o uso do termo parte da 

premissa da colaboração entre autor e transcriador. 
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           A transcriação pode então ser entendida como um exercício de aproximação 

das forças criativas dos sujeitos envolvidos. Um bom exemplo de seu sucesso 

encontro nas cartas trocadas entre Guimarães Rosa e Edoardo Bizzari. No prefácio 

à coletânea de cartas entre Rosa e Bizzari, seu tradutor italiano, Paolo Angelere 

afirma que as cartas revelam o percurso entre criação e transcriação. Rosa diz 

(1980, p.30): “Vá mandando, sem cerimônia, certo de que toda dúvida é fecunda. E que nós dois 

juntos, seremos fortíssimos, invencíveis. Você não é apenas um tradutor. Somos “sócios”, isto sim, e 

a invenção e criação devem ser constantes. Com você não tenho medo de nada”. 
Rosa escreve, quanto a Il Dueto, tradução de Bizzari: 

Lido, agora em livro, limpo e definitivo, seu texto me parece simplesmente 

mágico. As palavras ficam tão belas, que fico ansioso por estudar mais o 

italiano, a fim de seguí-las até o lontano. Quanta escolha, quanta vida, 

quanta sutileza, quanta energia. Com a mesma mão com que você dá 

pouso a um beija-flor ou acaricia uma borboleta, também pode demolir um 

búfalo com um murro. Depois, e mais que tudo, eu sinto que há uma 

correspondência íntima, um tom anímico de família, um parentesco entre 

nós dois: eu “continuo” no seu texto italiano, e não duvide, em muitas 

passagens me sinto superado, ultrapassado. O ritmo, a dinâmica, os 

timbres. Bem, não sei dizer mais (p.30). 
            

           Observo agora, nos trechos selecionados que seguem, a maneira pela qual 

se deu uma apropriação particular da vida de Joaquim Fonseca e sua conseqüente 

mitificação: 

Satolep/ Noite/ No meio de uma guerra civil/ O luar na janela não deixava a/ 
Baronesa dormir/ A voz de Caruso/ Ecoava no teatro vazio/ Aqui nessa hora é 
que ele nasceu/ Segundo o que contaram pra mim. A cidade/ficção, Satolep, é a 

leitura no espelho de uma cidade/realidade, anagrama de Pelotas, onde nasceram 

Joaquim Fonseca e o compositor. A cidade do interior, menor, ao contrário, invertida, 

como uma das “Cidades invisíveis” de Ítalo Calvino, onde cidades - com nome de 

mulher - encobririam cidades não visíveis, não mapeáveis, como se fossem  

secretas, mas cujos sinais estariam latentes nas várias camadas de cidades 

superpostas. Pelotas, a Princesa do Sul, assim designada pelo imperador D. Pedro 

II, parece então ser composta por várias outras, sendo Satolep uma delas, um lugar 

alegórico no qual são encenadas histórias como Joquim. O nascimento do herói 
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Joquim/Joaquim se dá num cenário próximo ao do drama épico clássico: há uma 

guerra, uma dama em perigo e um prólogo – o último verso revela o narrador, e esse 

parece esquivar-se da veracidade do narrado, criando uma atmosfera de 

expectativa, característica da narrativa.                                             

Joquim era o mais novo/ Antes dele havia seis irmãos/ Cresceu o filho bizarro/ 
Com o bizarro dom da invenção/ Louco, Joquim louco/ O louco do chapéu 
azul. Na realidade, Joaquim Fonseca era o mais novo dos quatro filhos de Joaquim 

e Norberta. A idéia do sétimo filho remete ao mito da maldição familiar cuja 

descendência acaba no número sete, nesse caso caracterizado pelo pitoresco, pelo 

bizarro e pela loucura causada pela genialidade incompreendida, aqui marcada pela 

idéia do talento natural, o dom, mítico, portanto.  

Joquim, Joquim/ Nau da loucura no mar das idéias. A figura do mar como espaço 

de ação do herói, como em Ulisses; como espaço mítico no Périplo africano em um 

mar tenebroso e desconhecido que é também o mar épico de Os Lusíadas; e o mar 

das idéias em profusão, das invenções em Joquim/Joaquim, da poesia em Fernando 

Pessoa e, por subjacência, da palavra cantada no próprio compositor. O trânsito 

entre mitos de idades distintas parece encompassar as noções de história e ficção, 

diluindo fronteiras de um e de outro campo. A arte mimetizando uma experiência 

vivida ao aproximá-la da zona indefinida do mistério ficcional, como diria Veyne 

(1983). A própria questão do aludido périplo africano é um bom exemplo dessa 

situação de eclipsagem: no século VIII a.C, portanto dois mil anos antes dos 

portugueses, os fenícios já haviam circunavegado o continente africano. No entanto, 

é o périplo dos portugueses que a História elegeu como grande feito. 

Muito cedo/ Ele foi expulso de alguns colégios. Segundo relatos dos filhos e 

netos, Joaquim estudou somente até o então 5° ano primário, e era bom aluno. 

Teoricamente, em apenas cinco anos de vida escolar não haveria muitas 

oportunidades para a medida drástica da expulsão, mas o verso fortalece e 

novamente remete ao mito do gênio. Assim, indisciplina e incompreensão fazem 

crescer as notas biográficas de Joaquim Fonseca, num transbordamento para a 

mitobiografia. São notas mitobiográficas semelhantes as que durante muito tempo 

pairaram sobre a memória de Albert Einstein (Levenson, 2003), que na realidade 

foram um ponto de contraste entre o que lhe ensinavam e aquilo que ele poderia 

aprender. Deve-se considerar que no contexto histórico da época, a pequena 



30 

 

 

 

quantidade de escolas criara uma prática de baixa escolaridade mesmo entre os 

filhos das camadas média e alta, que dedicavam-se aos negócios da família em 

detrimento da formação acadêmica, o que nem sempre era uma situação 

desfavorável, como se observa no caso de Joaquim Fonseca. 

Reformou uma pequena oficina/ Com a grana que ganhou vendendo/ Velhas 
invenções. De acordo com as informações orais, Joaquim herdou uma quantidade 

expressiva de bens e não ganhou qualquer dinheiro com seus projetos. Mantinha a 

família administrando os bens herdados e com o trabalho em sua oficina. A 

estabilidade econômica de Joaquim o levou com segurança a, por volta de 1950, 

iniciar a produção de amortecedores para automóveis e vendê-los em suas lojas em 

Pelotas e Porto Alegre. Por sua vez, essa atividade comercial possibilitou não 

somente a continuidade da manutenção de sua família como também uma sensível 

elevação do padrão de vida que levavam. 

Uma eterna inquietude e virtuosa/ Revolta/ Conduziam o libertário.  Conforme 

relato do compositor9:  
Tirei da história do Dylan a estrutura nascimento-vida-morte; Joquim é 

baleado como Joey, coisas assim, não lembro se há mais... misturei esses 

fatos e características do Joaquim (invenção, frio, viagem ao Rio, proibição 

da fábrica de aviões, sobrevôos do Laranjal, etc) com o que falei sobre o 

Joey, mais a prisão do Graciliano Ramos, que me inspirou para dar ao 

Joquim tintas político-revolucionárias. 
A informação do compositor confirma que o mito do revolucionário não está em 

Joaquim Fonseca, mas no escritor Graciliano Ramos. Durante o Estado Novo, 

Graciliano, já um escritor reconhecido, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, 

escreve ao presidente fazendo duras críticas ao governo. Graciliano é preso, e 

dessa experiência nasce o romance Memórias do cárcere, cuja temática está 

presente também em outros versos da canção. A própria condição de revolucionário 

atribuída a Graciliano pode ser relativizada, uma vez que a exemplo de muitos 

outros opositores do Estado Novo, também ele acabou seduzido pelo poder ao 

aceitar um cargo no governo10. 

                                                           

9 Entrevista realizada por meio eletrônico entre 04 e 10/5/2007 com o compositor Vítor Ramil. 
10 Ramos, Graciliano. Seleção de textos, notas, estudo biográfico, histórico e crítico e exercícios. Por 

Vivina de Assis Viana. São Paulo. Abril Educação. Literatura comparada. 1981. Conforme a autora, 



31 

 

 

 

Dezembro de 1937/ Uma noite antes de sair/ Chamou a mulher e os filhos e 
disse:/ “Se eu sumir procurem logo por mim”. Nova referência à Graciliano 

Ramos, ou à Monteiro Lobato, ou ainda a dezenas de políticos, intelectuais e artistas 

perseguidos pela polícia política de Vargas. O ministro da Aeronáutica era o também 

gaúcho Salgado Filho, freqüentador do Aeroclube de Pelotas à época de Joaquim 

Fonseca. 

E não sei bem onde foi/ Só sei que teria gritado a uma/ Pequena multidão. Aqui, 

como Chicó, o contador de histórias de Suassuna (1964) em o Auto da 

Compadecida que, graciosa e ingenuamente, não sabe dizer como se dera dado 

evento, que só sabe dizer que foi como conta, e como o narrador em Benjamin 

(1985) onde a narrativa, ao contrário da informação, prescinde de confirmação, 

bastando ser narrada para se tornar crível. 

Ele foi preso por homens estranhos/.../Joquim, Joquim/ Quem eram esses 
canalhas/ Que vieram acabar contigo? Graciliano fora preso, não Joaquim 

Fonseca. Passagem de forte apelo emocional que toca o ouvinte pela questão da 

injustiça de que Joquim fora vítima. É a esse refrão que as pessoas passam a se 

referir quando  lembradas de Joaquim Fonseca. 

No início dos anos 50/ Ele sobrevoava o Laranjal/ Num avião construído 
apenas das/ Lembranças/ Do que escrevera na prisão/ E decidido a fazer 
outros/ Joquim foi ao Rio de Janeiro/ Aos órgãos competentes/ Tirar uma 
licença. O primeiro avião, o F.1, voou pela primeira vez em 193911. Em 1943 

Joaquim Fonseca voou em seu segundo avião, o F.2, até o Rio de Janeiro e obteve 

a homologação desse aparelho, batizando-o como Cidade de Pelotas. Depois disso, 

projetou um terceiro protótipo, o F.3, que não chegou a ser construído. Essa 

passagem de Joaquim pela então capital da república é adiada na canção em sete 

anos, quando já se vivia no país a chamada Experiência Democrática, mas 

permanece pela canção a noção do tempo das liberdades cerceadas. 

                                                                                                                                                                                     

Graciliano é destituído da Direção de Instrução Pública de Alagoas em 1936, sendo preso e enviado 

ao Rio de Janeiro naquele mesmo ano. Em 1937 sai da prisão, sendo nomeado Inspetor Federal do 

Ensino em 1939. 
11 Conforme Jornal Folha do Povo. Pelotas. 31/12/1939. 
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Uma noite incendiaram sua casa/ E lhe deram quatro tiros/.../Me dê apenas 
mais um tiro por favor/ Olha para mim, “não há nada mais triste/ Que um 
homem morrendo de frio”. O Joey, de Dylan, assim como o Joquim, de Ramil, 

recebe os tiros, mas conforme informações prestadas pelos próprios filhos, Joaquim 

Fonseca morreu de causa natural12, no conforto de sua casa numa provável manhã 

fria do já distante julho de 1968, e o principal jornal local13 do período não registra o 

assassinato presente na canção. Mas a canção agrega a ele uma identidade postiça 

de herói, o herói da trajetória interceptada pela fúria irracional, o herói do trabalho 

interrompido, figura presente na história da humanidade desde a mitologia clássica – 

em Ícaro no frustrado sobrevôo sobre o mar da Grécia – até a pós-modernidade – 

em Guevara, capturado e morto antes que revolucionasse a América.  

 

1.2  De Joquim a Joaquim Fonseca  

           O diálogo entre História e Arte sempre engendrou debates importantes 

acerca da ficcionalização da História e da historicização da ficção. Nesse cenário, 

Joquim, a canção, construiu uma ficção biográfica de Joaquim Fonseca, 

impulsionando assim a criação de uma figura “irreal” ou mítica que passa a formar 

uma memória coletiva. O que permanece no imaginário social é essa versão 

ficcionalizada de Joaquim, subsumida num ambiente igualmente ficcional: uma 

“cidade invisível” onde habita o libertário, o genial autodidata atormentado por 

premonições de um fim trágico. Essa narrativa, recebida ainda na esteira do 

processo de redemocratização iniciado na década dos anos 80, inscreve-se nesse 

tempo refigurado, e é em função dessa circunstância que se reelabora a história de 

Joaquim, pois o ouvinte, vivendo o período de retorno à democracia, reporta-se de 

imediato ao tempo da ditadura militar de 1964, e cujo produto é a aparição do mito 

da resistência, do transgressor, homem da antiditadura, partidário do socialismo, tipo 

em voga naquele cenário político, e que amealhou a simpatia de várias gerações 

que nos estertores do regime militar voltavam a experimentar a liberdade política. 

            

                                                           

12 No Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, 2ª Zona, a Certidão de Óbito que atesta a causa 

da morte de Joaquim Fonseca como natural consta do LV: 104C, FL: 155, Nº 38763.  
13 Conforme as edições de julho e agosto de 1968 do jornal Diário Popular. Pelotas.  
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           As pessoas que passam a saber de Joaquim Fonseca a partir de Joquim 

fazem o que chamo interseção/supressão de eventos históricos. A canção insere 

Joquim em três momentos históricos nos quais Joaquim Fonseca realmente viveu, a 

saber: o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945) incluída aí a ditadura do 

Estado Novo iniciada em 1937; o Período da Experiência Democrática (1946-1964); 

e a Ditadura Militar (1964-1985). Desprendendo-se dos marcos temporais, as 

gerações pós Joquim referem-se a ele e a seu ator social inspirador como se esses 

tivessem vivido somente o tempo da Ditadura Militar, período do qual Joaquim 

Fonseca viveu apenas os quatro anos iniciais. As reações dessas pessoas quando 

perguntadas sobre a fonte que as apresentou a história de Joaquim Fonseca 

gravitam em torno da canção, sendo recorrente a expressão: “tem até aquela música 

do Vítor...” Houve mesmo um caso em que, sendo de minha rede social próxima, um 

informante descreveu o caminho burocrático a ser percorrido para a localização do 

processo acerca do assassinato de Joaquim. A criação desse mito atravessado por 

elementos culturais tem início a partir da ação da canção sobre o ouvinte. Acredito 

que a divulgação e a execução da canção a tenham levado, ao ser (re)cantada e 

(re)contada milhares de vezes, a constituírem a memória coletiva de muitas 

gerações que, assim, imaginaram uma outra história acerca de Joaquim Fonseca, 

reinventando a história que pretendo contar. Recorro novamente ao que propõe o 

narrador, em Benjamin, onde a transmissão oral de um conhecimento se torna um 

saber tácito, o que explica o conhecimento sobre a suposta vida de Joaquim 

Fonseca pela canção, e não por sua história real. Memória do que não se viveu mas 

do que se tem lembrança, como observa Ferreira (2005), lembrança incorporada ao 

vivido dos ouvintes como se dele realmente fizesse parte. Falsa lembrança, falso 

histórico, mas revelação de uma camada social que seleciona o que quer lembrar e 

o que quer esquecer, que interpreta e explica o passado segundo imagens dadas 

nessa canção do mito. Reveladora também é a manchete que reforça a questão de 

Joquim como geradora de uma memória que é pública: “Brasileiro que construiu o 

primeiro avião dentro do país é o inspirador de “Joquim”14. Contaminada pelo mito, a 

referida notícia encobre o fato de que Joaquim Fonseca pertenceu a um grupo de 

                                                           

14 Conforme Jornal Diário Popular. Pelotas, 15 e 16/11/1997. 
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pioneiros da aviação brasileira da década de 1930 no âmbito da iniciativa privada. A 

singularidade dessa história, no entanto, permanece invisível: Joaquim era um 

autodidata, civil, e de baixa escolaridade, flagrante contraste em relação ao 

conhecimento de Engenharia Aeronáutica presente nas plantas das aeronaves, ou, 

naquilo que é incontestável: suas aeronaves voaram.  

            

           Auxiliada pelo contexto histórico em que foi criada, pela ideologia presente 

em sua letra e pelo conhecimento do mundo que o ouvinte carrega e que é acionado 

quando este ouve a canção, Joquim apóia-se num efeito de ancoragem (Barros, 

1999), estratégia discursiva que cria a ilusão de verdade, e convence o ouvinte de 

que o que ele ouve é verdade.  A canção deflagra esse processo de mitificação ao 

reunir dados diversos, míticos em sua maioria, potencializados pela força da palavra 

cantada, e que vão aos poucos compondo uma memória duplamente inventada, 

uma memória tornada pública. A imagem de um Joquim intelectualizado, leitor de 

Artaud, Rimbaud e Breton remete, por sua vez, a uma questão de gosto e de 

identidade. Essas leituras podem ser atribuídas ao próprio compositor, que nascido 

na mesma cidade em que nasceu Joaquim Fonseca, escolheu um tema local para 

sua composição, emprestando ao seu personagem suas preferências literárias, num 

gesto de identificação. O próprio projeto musical de Vítor Ramil é marcadamente 

regional, e a circulação de Joquim, em especial, restringiu-se a um meio formado em 

sua maioria por universitários e ou gente ligada a determinado tipo de produção 

artística a que se poderia chamar intelectualizada. De certa forma, com referência a 

esse público, a tônica dessa intelectualidade contrasta com o desconhecimento da  

história de Joaquim Fonseca. Enquanto o drama de Joaquim permanece sob o 

manto do esquecimento, Joquim, a canção, como passa a ser apreendida e ao não 

remeter a ele, exceto em sua faceta mítica, não lhe faz justiça porque não lhe restitui 

a importância que seguramente há de ter face ao seu aspecto de empreendedor, 

não lhe reconhece como homem de ciência, nem a seu legado.  

            

           A imagem produzida pela ficção cristaliza o homem ao obstruir uma série de 

questionamentos acerca da produção de Joaquim Fonseca, pois as dimensões 

material e imaterial desse patrimônio não constam da lista de interesses que Joquim 

faz emergir. Não há perguntas sobre a existência dos aviões, nem se cogita se os 



35 

 

 

 

demais projetos pensados por ele estão de algum modo preservados. O que é 

permanente nas declarações do público ouvinte são dados de uma memória 

mitobiográfica. A trajetória desse improvável Joaquim Fonseca que a canção 

descreve deve ser vista como uma realidade imaginada que descortina um traço do 

fazer artístico, mas o saber fazer, o cotidiano e a experiência de vida de Joaquim 

Fonseca podem ser contados de forma mais verossímil.   

 

1.3  A família, a vizinhança e os amigos 
           O pai de Joaquim (fig.2) chegou ao Brasil por volta de 1900, vindo de 

Portugal. Em Pelotas, montou um armazém na rua Tiradentes esquina com Álvaro 

Chaves, residindo no mesmo endereço. Aqui, casou-se com Norberta. Nasceram 

Mário, Antônio, José e Joaquim. Mais tarde, quando se tornou o primeiro revendedor 

autorizado da empresa Ford (fig.3) na região Sul do estado, transferiu-se para São 

Lourenço, com a família. Antonio se tornou plantador de arroz, Mário e José 

trabalharam como motoristas da linha de transporte urbano criada pelo pai, e 

Joaquim trabalhava na revenda de automóveis. 

 

 

 

 

 

 
 
                                  
 
                                  
                                       
                  
 

                                     Fig. 2 Joaquim Fonseca, o pai. Acervo da família. 
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                 Fig.3 Instalação da revenda Ford. Acervo da Família. 

            

           Na época, a estrada que ligava São Lourenço à Pelotas passava por São 

João da Reserva cruzando várias outras áreas coloniais. Nas viagens dos 

automóveis por aqueles caminhos Joaquim, o construtor, conheceu Elda. Poucos 

anos depois voltou a residir em Pelotas, onde em 1930 criou a Oficina Fonseca. 

Joaquim e Elda casaram-se em 1935 e tiveram Gilberto, Adalberto e Joaquim. Ele 

trabalha na oficina e os meninos vão para a escola. Outro casamento viria, e mais 

dois filhos. Por volta de 1950, quando o projeto da fábrica de aviões já havia sido 

substituído pelo da fábrica de amortecedores para automóveis, Joaquim, industrial e 

comerciante solidamente estabelecido, com lojas em Pelotas e Porto Alegre, 

conheceu Heloíza Sinott (fig.4), então com aproximadamente 16 anos. Devido à 

doença do pai, a menina e um irmão começaram a trabalhar cedo.  Trabalhando em 

uma farmácia Heloíza conhece Joaquim. Meses depois, Heloíza engravida do 

primeiro filho, Marco Antônio, e Joaquim, dizendo-se apaixonado, assumiu a 

paternidade pedindo-a em casamento.  O pai da moça resistiu ao pedido 

argumentando que a diferença de idade era grande. A investida do pai não obteve 

sucesso, e Heloíza vai morar com Joaquim na casa que ele mandara construir. 
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Seguem-na a mãe e dois irmãos, mais tarde, o pai. Nasce Marco Antônio, e depois 

Eloisa Elena. 

                 
                Fig. 4 Eloíza e Joaquim. Acervo da família. 

            

           Embora essa questão familiar desperte interesse aparentemente secundário, 

é importante pensá-la como um aspecto cultural da história da família no Brasil, aqui 

composto pelo casamento oficial e pelo concubinato. Ao não aparecer claramente 

nos depoimentos, mais do que ocultar, essa situação revela que no interior do grupo 

familiar as diferentes origens maternas não foram sentidas. Os laços de afetividade 

aproximaram sobremaneira a prole, como observei nas falas dos filhos em cuja 

memória o pai aparece como extremamente amoroso e zelando pela educação dos 

mesmos, a exemplo do que relatou Eloisa15:  
Os meninos todos foram criados juntos, tinham aula pela manhã e na parte 

da tarde ficavam com ele na oficina (figs. 5 e 6). Não havia diferença. Ela 

(Elda) trabalhava lá com ele e tratava a todos muito bem, inclusive a mim 

que era a única menina, e a mais nova. 

O casamento duplo durou até 1968, ano da morte de Joaquim. 

                                                           

15 Entrevista realizada em 19/11/2008 com Eloísa Elena Sinott Fonseca, filha de Joaquim e Heloíza. 
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Fig.5 Fachada da oficina à rua Santa Cruz. Acervo da família. 

 

 
Fig.6 Festa na oficina reunindo a família, amigos e funcionários. Joaquim é o quinto 

homem em pé à esquerda. Acervo da família. 
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           Na narrativa da filha, duas cenas da infância, que reproduzo, expandem-se 

para além do círculo familiar, revelando outro aspecto desse personagem, que não o 

do inventor: 
Eu era bem pequena, muito vaidosa, e pedia tudo para ele. Pedi uma vez 

um anel e ele trouxe umas coisas enormes, com uns pedrões azuis, 

vermelhos, verdes! Perguntei se eram de ouro, e onde ele tinha comprado. 

Ele me respondeu que eram de ouro, sim, e que havia comprado nas 

“turcas do mercado”! 

Quando ele comprou uma eletrola, foi um acontecimento lá em casa. Os 

vizinhos iam lá ouvir música, de discos e das rádios. Meu pai gostava de 

ouvir rádios internacionais.  “Vamos achar os russos!” dizia ele procurando 

uma rádio russa. Fazia isso não que fosse comunista, mas estava sempre 

dando contra os americanos. Imagina se ia ser contra tendo contatos 

comerciais por lá? Quando chegou a televisão, então, a vizinhança toda 

assistia conosco a novela O Sheik de Agadir. Meu pai chegava e adorava 

ver aquela gente toda enchendo a sala, e sempre perguntava como estava 

a novela. Era desprendido, generoso, ajudava as pessoas da vizinhança. 

 

 A ajuda aos vizinhos é representada em situações cotidianas: dois “retratistas” da 

vizinhança eram sempre chamados para registrar as festas, e Joaquim solucionara 

um problema no eixo da carroça de outro vizinho. Numa Pelotas ainda movida pela 

economia agrícola, o intenso comércio popular do entorno do Mercado Público - as 

turcas do mercado - dominado não exatamente por turcos, mas por libaneses; e a 

eletrola - vamos achar os russos! - assim como a televisão, registram a chegada na 

cidade de novos hábitos urbanos e de novas tecnologias da comunicação. Nessa  

casa de Joaquim se intercomunicam duas faces da cidade, mas principalmente sua 

vida particular e sua vida pública. Outros sinais de modernidade, no entanto, como o 

gosto pela aviação e a intenção de instalar aqui uma fábrica de aviões, só se fizeram 

presentes num âmbito estritamente de trabalho na vida de Joaquim. 

             

           Em seu roteiro da viagem de 1956 aparecem Lisboa, Cidade do Porto, New 

Orleans, Chicago, New York e Detroit (fg.7), de onde trouxera a idéia de reproduzir 

aqui uma máquina utilizada na feitura de amortecedores.        
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                                 Fig. 7. Em Chicago.  Acervo da família. 

            

           Nessa longa viagem, vai primeiro à Europa à procura da família do pai, em 

Portugal. Na região de Póvoa do Varzim e Cidade do Porto a procura de uma 

identidade ascendente não dá resultados satisfatórios. Aos Estados Unidos vai a 

negócios, reafirmando a identidade de comerciante, de construtor, apesar do 

fracasso do projeto da fábrica de aviões em Pelotas. Paralelamente, a carta que 

segue dá simultaneamente detalhes da dimensão amorosa do pai e do amante, pois 

reforça a afeição para com os filhos, e sublinha a relação com Eloíza. Do Hotel 

Paramount, na Forty-Sixth street, West of Broadway, em New York, Joaquim 

escreveu:                                                                                                                                      
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                                                                                                                                                       15.7.56 

 

Querida Eloíza, 

 

                        São agora 10 horas da noite de domingo e estou aqui sozinho. Com o coração 

sangrando de saudade de vocês. Quando lembro da Eloisinha sinto um nó na garganta, e me vêm 

lágrimas aos olhos de tanta saudade que sinto dessa guriazinha. De vez em quando sinto ela dizer 

PAI!  

                       Quando me afasto assim, por muito tempo e muito longe é que avalio o quanto tu e 

meus filhos são para mim. Quero muito a vocês, vocês são parte de mim e sem vocês não estou 

completo. Tu sabes que eu só me afasto de vocês quando há necessidade imperiosa de ser eu 

mesmo quem tem que viajar. O meu maior prazer na vida é estar sempre junto de ti e dos meus 

filhos. 

                       Até o momento de escrever esta, só recebi a tua carta que responde a minha de 

Lisboa; escrevi também da Cidade do Porto, espero que tenhas recebido, pois não me respondeste. 

                        

                       Peço abraçares e beijares a Eloisinha e o Marco por mim. 

                       Para ti vai o melhor de meus abraços e beijos. 

                       Saudades à todos. 

                                                                                                                           

                                                                                                       Joaquim 

 

                                                                                                                                                        

           A chave-mestra que desvenda e explica todas as questões de uma vida é um 

artefato impossível. O inventor, o comerciante, o pai e o amante estão sobretudo em 

“dados” inalcançáveis, escassos e esparsos que levam a interpretações às vezes 

insólitas, dada a impossibilidade de  se apreender a realidade em sua totalidade, 

uma vez que sua condição essencial é caótica, múltipla, e permeada por aspectos 

subjetivos muita vezes não exteriorizados. Mas, no dizer de Malcom (1995, p. 117): 
As cartas são o grande fixador da experiência. O tempo pode erodir os 

sentimentos e criar a indiferença, mas as cartas servem para provar o 

quanto já estivemos envolvidos. São os fósseis dos sentimentos. É por isso 

que os biógrafos as valorizam tanto: são a única via que lhes permite ter 

algum contato sem mediação com a experiência direta. 
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            Assim, a distância do Brasil e do que ele representava, a estada em Portugal 

e nos Estados Unidos permitem entrever o perfil de uma personalidade inquieta e 

criativa: fez sozinho o caminho inverso ao que o pai fizera em 1900, e observou o 

trabalho na fábrica norte-americana. A estada em Portugal mostra-se como 

representação de um hipotético retorno do próprio pai à terra de origem, a exemplo 

do que descrevem Feldman-Bianco e Huse (1993) sobre a questão da saudade 

entre imigrantes portugueses na América. Nos Estados Unidos, revigora o projeto da 

sua própria fábrica. O homem que inventava aviões tinha apenas informações 

incipientes, as imagens que criava, no entanto, ganhavam corpo aos pedaços, em 

partes palpáveis, como que prontas para o uso (fig.8).  

 

                                               
                       Fig. 8 Parte da estrutura de uma asa de avião. Acervo da família. 

            

           Em sua residência à rua Uruguai, o vizinho Francisco Vidal16 lembra de uma 

passagem de sua juventude em que o aviador procurou por seu pai demonstrando 

interesse em adquirir a residência da família Vidal, contígua à oficina mecânica, para 

aumentar as instalações desta. Se a transação se efetivasse, a quadra situada entre 

as ruas D. Pedro II e Princesa Isabel e Gonçalves Chaves e Santa Cruz passaria a 

pertencer quase totalmente a Joaquim. Mais tarde, decorridas quase duas décadas, 

                                                           

16 Entrevista realizada em 16/01/2008 com o Dr. Francisco Vidal. 
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o já psiquiatra Francisco Vidal reconheceria Joaquim como aluno matriculado no 

curso de Introdução à Psicologia, ministrado por ele, na faculdade que hoje integra a 

Universidade Católica de Pelotas. “Ele veio me perguntar se poderia fazer o curso, 

conversamos um pouco, e respondi que sim, que poderia, e se matriculou”. Era um 

curso rápido, dentro de um semestre letivo. Joaquim o concluiu. 

            

           O círculo de amizades de Joaquim era composto por indivíduos ligados ao 

Aeroclube de Pelotas, principalmente. À época das corridas de automóveis, Olvídio 

Bork é referido como seu co-piloto, apenas, mas é provável que tenham sido amigos 

desde a juventude em São Lourenço. Nas entrevistas concedidas aos diversos 

jornais, Joaquim aponta o apoio de conterrâneos que o incentivavam em seu projeto, 

como também cita seu grupo de colaboradores na Oficina Fonseca e as dificuldades 

que enfrentavam juntos na construção do sonho do inventor. O auxílio desse grupo 

de amigos, em que pese a importância de sua presença, acaba por resultar 

impotente. A luta pela fábrica acabou sendo questão exclusiva de Joaquim, e aquele 

anterior aspecto de cumplicidade de seus amigos coloca-os na condição de meros 

espectadores, seguindo o desenrolar da trama, quando o embate se aproxima das 

portas do Estado, o que está associado a um sentido dramático de interrupção 

daquelas relações de amizade. No entanto, a gênese da trajetória de Joaquim fora 

uma pulsão criadora individual, o que de certa forma garantiu a continuidade de seu 

projeto até os marcos intransponíveis que ele avistaria em breve espaço de tempo. 
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2. Itinerários e escalas 

            
           As passagens de Joaquim por lugares, tempos e situações históricas, aqui 

são acompanhadas com a intenção de sublinhar os pontos mais expressivos de sua 

trajetória enquanto inventor. Procuram ajudar a compreender como foi se fazendo o 

desenho de um destino vivido concretamente, sem ensaios ou roteiros pré-definidos, 

mas inventados segundo pretensões e desejos do próprio Joaquim. 
            

           São Lourenço, Pelotas, Porto Alegre, Rio de janeiro apresenta importantes 

momentos de transição na vida de Joaquim, nesse caso representados pela 

mudança para Pelotas, que vem acompanhada por um conjunto de rupturas e ou 

alianças. Joaquim vai prestar serviço militar no Rio de Janeiro, e assiste aulas de 

Engenharia na Escola de Aviação Militar. Ao regressar, traz algumas noções que 

mais tarde colocaria em prática na construção de seus dois aviões, e assiste a 

fundação do aeroclube da cidade. Em Pelotas, Rio de Janeiro, no avião F.2 

anuncia-se um devir. A turbulência política do Estado Novo parece não o intimidar. 

Sua produção passa a ser noticiada em jornais, e sua figura assemelha-se mesmo a 

um Quixote cujos obstáculos não são imaginários nem metafóricos, e a oficina que 

concertava somente automóveis concerta agora também aviões. A aventura de 

Joaquim em avião até a capital da república é cheia de sobressaltos, mas os testes 

na aeronave produzem esperança. O futuro parece acenar com promessas de 

realizações maiores, mas os planos e projetos de um terceiro avião são indeferidos.  

 

2.1  São Lourenço, Pelotas, Porto Alegre, Rio de janeiro 

            A aviação apareceu na vida de Joaquim e marcou sobremaneira sua 

trajetória, fazendo-a singular. Quais histórias lera, que notícias escutara, ou quais 

aviões vira cruzando os céus do Sul do Brasil constituem questões daquele conjunto 

de dados provavelmente inalcançáveis. No entanto, antes do interesse por aviões 

houve os automóveis, e a intervenção na estrutura de um deles. Aos dezoito anos, 

essa foi até então sua mais notável experiência: aumentou o chassi de um 
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automóvel Ford Modelo T da empresa do pai - proprietário da primeira revenda 

autorizada Ford da região - que compunha a frota que fazia o transporte coletivo 

entre São Lourenço e Pelotas. Até aquele momento, provavelmente 1922-23, o 

transporte coletivo era feito em carroças, o que motivou o pai de Joaquim a criar a 

linha com automóveis entre as duas cidades. Assim, como precursores, pai e filhos 

impulsionaram também o desenvolvimento dos transportes na região. A opção pela 

linha de ônibus resolveu de imediato um duplo problema: a inexistência de uma linha 

interurbana moderna, mais veloz e mais eficaz, e as tímidas vendas para 

particulares, feitas a poucos afortunados, como de resto em outras áreas do país 

naquele período. Embora existam referências sobre a inexistência de ônibus antes 

desse período no Brasil, é importante lembrar o trabalho dos imigrantes italianos 

Luiz e Fortunato Grassi, que após construírem de forma artesanal algumas 

carruagens em São Paulo por volta de 1904, passaram a aumentar o chassi de 

automóveis Ford Modelo T, em 1911, como Joaquim viria a fazer aproximadamente 

uma década depois (fig.9). 

 

 
                                      Fig.9 Automóvel Ford, “espichado”. Acervo da família. 
           

            A novidade do transporte coletivo em automóveis (fig.10) e a intervenção que 

procurou transformar automóveis em ônibus renderam-lhe tanto em termos 

financeiros quanto em reconhecimento ao espírito de jovem empreendedor  a ponto 

de, em poucos anos, Joaquim já representar o pai à frente dos negócios da família 

(fig.11). 
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Fig. 10 Automóveis da linha São Lourenço-Pelotas. Acervo da família. 

Fig. 11 Reunião de revendedores Ford, em Porto Alegre. Joaquim representa o pai. 

É o primeiro sentado à direita. Acervo da família. 
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           Considerado por um jornal da época como um sportman17, Joaquim 

participava de corridas de automóvel, conforme o filho Joaquim Neto18:  
Esta fotografia é de uma corrida de automóveis entre Pelotas e Porto 

Alegre, que ele venceu. Aqui está o pai, que na época corria com co-piloto, 

o Sr. Olvídio Bork. Isso foi depois da corrida, quando ele voltou de Porto 

Alegre teve essa recepção, essa festa porque ele ganhou a corrida”. 

(fig12).                                              

 
Fig. 12 Joaquim Fonseca recebido  em São Lourenço. Acervo da família. 

            

                                                           

17 Conforme Diário de Notícias. Porto Alegre. 9/5/1943. A expressão em língua inglesa faz referência 

ao espírito de aventura característico da juventude da época. Enquanto a aviação no Brasil ainda era 

vista com certo romantismo, Joaquim já era um construtor reconhecido no Rio Grande do Sul e, a 

partir da homologação de seu avião, também no Brasil. Logo, a expressão “sportman” mais do que 

seguir uma tendência dos textos jornalísticos no Brasil, atribui uma identidade pública a esse 

personagem. 
18 Entrevista realizada em 7/2007 com Joaquim da Costa Fonseca Neto, filho de Joaquim. 
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           Era mais que um sportman, mas a imagem do jovem bonito e “bem-nascido” 

que gastava dinheiro seguindo a moda romântica das corridas de automóveis e do 

desejo de voar é pertinente a ele. Paralelamente, o projeto de um Joaquim 

empreendedor colocava-se na esfera das aspirações que estavam para além dos 

costumes e tradições dessa região, e talvez do país, pois o Brasil rural e agro-

exportador só daria seus primeiros e tímidos passos na direção de um Brasil urbano 

e industrializado a partir de 1920. Esse ritmo lento e cheio de transtornos e entraves 

de toda ordem, característico da história sul-americana, ao contrapor-se às 

peculiaridades do construtor, também estaria entre seus maiores problemas. A 

tensão vivida entre os setores agrícola e industrial brasileiros se fez sentir ao longo 

de décadas, somente se arrefecendo no momento em que as grandes fortunas 

originadas na exportação do café foram em parte destinadas ao fomento do 

processo de industrialização no país. Segundo Decca (1982), alguns representantes 

da elite agrária nacional, entre eles ricos fazendeiros do café, diversificaram a 

aplicação de seus capitais investindo na indústria; também imigrantes que chegaram 

ao Brasil com capitais e valendo-se das facilidades de sua condição de estrangeiros 

(conhecimento de línguas européias, cultura européia de modo geral), logo 

aplicaram esses capitais na indústria. 

            

           Segue a narrativa do filho, mostrando recortes de jornais e fotografias 

espalhadas sobre a mesa de seu escritório: “Aqui é a festa de premiação pela vitória 

nessa corrida de carros feita entre Pelotas e Porto Alegre. Eu tenho os troféus 

guardados: “Salve Joaquim Fonseca, o rei do volante”. (figs.13 e 14). Também essa 

corrida de automóveis, ocorrida possivelmente entre 1925 e 1930, vencida por 

Joaquim e por seu co-piloto pode ser traduzida como um momento de transição, de 

mudanças em sua vida, pois são desse período a morte do pai, o casamento com 

Elda, a venda da linha de ônibus, e a mudança para Pelotas. As fotografias que 

registram a vitória de Joaquim nesse evento ganham novos significados se 

observadas a partir desse provável momento de ruptura com seu passado recente, 

com a vida em São Lourenço, pois a fotografia da figura 12 registra um momento da 

chegada em São Lourenço, enquanto as fotografias das figuras 13 e 14, também 
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referentes a corrida, foram feitas em Pelotas19, não em São Lourenço, onde Joaquim 

iniciou sua trajetória no mundo da Mecânica. 

 

 
Fig.13 Momento da premiação. Joaquim e seu co-piloto estão ao centro. Acervo da 

família. 

                                                           

19 As fotografias 13 e 14 foram, provavelmente, feitas no Grande Hotel. Não há, segundo visitas que 

fiz aos clubes da cidade, outro local com o tipo de piso mostrado na figura 13. 
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                 Fig.14 Festa da premiação. Acervo da família. 

            

           Quando no final da década de 1920 passou a residir em Pelotas, Joaquim 

adquiriu quatro imóveis localizados no centro da cidade. Dois deles na rua 

Gonçalves Chaves, 515 e 516, e outros dois, também contíguos, à rua Santa Cruz, 

paralela à Gonçalves Chaves. No conjunto, sua propriedade formava uma grande 

área então dividida em uma parte residencial e outra para trabalho. Na rua Santa 

Cruz Joaquim instalou sua oficina mecânica (fig.15) em 1930, morando em uma das 

casas da Gonçalves Chaves, alugando a outra. 
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Fig. 15 Interior da oficina recém instalada. Acervo da família. 

            

           Foi em Pelotas que começou o período mais expressivo da produção de 

Joaquim. A curiosidade que o levou a alterar a estrutura de um automóvel 

continuava a sugerir novas experiências. A observação atenta do que acontecia pelo 

mundo, o experimento e a habilidade que já o haviam aproximado da Engenharia 

Mecânica ganhavam cada vez maiores espaços em sua vida. Na década de 1930 

construiu a Magestoza (figs. 16 e 17), a lancha com motor na frente, como dizia ser 

o correto. Pela lógica de observador, avaliava que quanto menor fosse o contado do 

motor com a água, melhor seria o desempenho da lancha. 
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Fig.16 Joaquim abastecendo a lancha. Acervo da família. 

 

 
Fig. 17 Joaquim, Elda e amigas na Magestoza. Praia em São Lourenço.  

Acervo da família. 
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Não há outro tipo de registro da lancha. Com exceção dessas fotografias, os 

possíveis desenhos que teriam guiado Joaquim na construção da Magestoza 

perderam-se. Penso a lancha como mais uma etapa das aspirações do construtor, e 

como um momento da construção de seus saberes. Primeiro foi o automóvel 

espichado, depois a lancha. Os aviões completariam uma imaginária série de 

“inventos elementares”. O Ford aumentado trouxe lucros, mas certamente 

divertimento, como a lancha e os aviões. A imagem de um Joaquim que se divertia 

com seus “inventos” é recorrente nos relatos e representada nas fotografias. Além 

disso, a ordem em que essas máquinas aparecem pode ser traduzida como parte de 

um pensamento industrial, de um projeto iniciado desde cedo, e cujo vértice seria a 

fábrica de aviões. Seriam etapas a serem percorridas, com tecnologias a serem 

inventadas, apreendidas e utilizadas nesse amplo projeto do construtor. O despertar 

do interesse pelos aviões é algo que a documentação por si não explica, e os 

depoimentos não sabem dizê-lo. No entanto, há uma relação de temporalidade entre 

o trabalho do inventor e alguns eventos aeronáuticos e ou de mecânica. Os poucos 

aviões que faziam as primeiras rotas internacionais estabelecidas a partir de 1919, 

eram fabricados na Europa e nos Estados Unidos e equipados com motores 

produzidos por fábricas de automóveis. A idéia de que construir automóveis era 

condição para o desenvolvimento de tecnologias a serem utilizadas na indústria 

aeronáutica era perseguida desde então, e remete aos primeiros experimentos de 

Joaquim ao “espichar” um Ford Modelo T e ao construir o avião F.1.  

              

           Daquela geração inaugural de aviões, segundo Ribeiro (2008), o Dornier Wal, 

alemão, aqui batizado como Altântico, foi o primeiro avião utilizado pela Viação 

Aérea Riograndense (Varig) em sua primeira linha aérea, a Linha da Lagoa (Porto 

Alegre-Pelotas-Rio Grande) em 1927, e possuía dois motores Rolls-Royce da 

conhecida fabrica de automóveis inglesa de mesmo nome. Segundo o autor, os 

princípios mecânicos desses motores eram os mesmos dos empregados em 

automóveis, mas sofriam mudanças já nos projetos, como na parte de alimentação e 

na de ignição, ou como o ganho de mecanismos de refrigeração específicos para 

hidroaviões, como foi o caso do Dornier Wal. Posteriormente, foram surgindo 

fábricas que produziam motores com a finalidade única de serem usados em 
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aeronaves, como a fábrica norte-americana do motor Franklin, que equipou uma 

grande quantidade de aviões, em cujo grupo se inclui o F.2. Logo, as semelhanças 

entre as construções de Joaquim e a produção aeronáutica dada no exterior, levam 

a pensar que Joaquim teve acesso a esses dados e, a seu modo, os empregou em 

seu primeiro aeroplano. 

            

           Alimentando essa hipótese, tenho que em 1930 Joaquim prestou serviço 

militar no Rio de janeiro, e assistiu aulas de Engenharia Aeronáutica, como aluno 

ouvinte, na Escola de Aviação Militar. A aviação, que já exercia atração sobre ele há 

algum tempo levou-o, naquele período, a se transferir para o Rio de Janeiro. Assim, 

enquanto a maioria dos homens em idade de alistamento militar prestava esse 

serviço em sua cidade, e no Exército, Joaquim o fez não por acaso no Rio de 

Janeiro. Era lá que estava a referida escola, mas era no Rio, também, que estava 

estabelecido o centro político das decisões para a vida da nação. Antecedendo 

essas condições, havia o grande movimento em torno do chamado desejo de voar, 

cujas primeiras manifestações concretas datam do início do século XIX e se 

estenderam, especialmente no caso do Brasil, até o primeiro quartel do século XX, 

em muito devido a Campanha Nacional de Aviação, conforme Andrade (1982), 

época em que Joaquim já havia construído dois de seus aviões. 

            
           Findo o serviço militar, Joaquim retornou à Pelotas. Começou os estudos 

guiado pelo que aprendera no Rio, mais uma indispensável dose de força de 

vontade, dado que esses estudos - era um autodidata - eram realizados nos 

períodos de intervalo entre um turno e outro de trabalho na oficina, e aos finais de 

semana, como relatou ao Dário e Notícias20: 
Aos 21 anos bati às portas da Escola de Aviação. Tive a oportunidade de 

me familiarizar com aviões, de viver a aviação. Mas, não era aviador que eu 

desejava ser. Meu programa não mudara: fabricar aviões. Deixando a 

Escola, voltei a Pelotas e comecei a ler tratados técnicos de aviação, 

nacionais e estrangeiros, lia tudo. Sozinho, com verdadeira obstinação. 

            

            
                                                           

20 Conforme jornal Diário de Notícias. Porto Alegre. 09/5/1943.  
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           Paralelamente, Joaquim se aproximou do então Aeroporto Municipal, que 

daria origem ao Aeroclube de Pelotas, fundado em abril de 1939. Lá, fez curso de 

piloto e recebeu brevê. Conforme dados da Aeronáutica (1991), entre 1929 e 1941 

foram concedidos apenas três brevês para pilotos de Pelotas. Um desses foi de 

Joaquim. Embora esse documento tenha sido extraviado e não existindo sequer seu 

registro no Aeroclube de Pelotas, a autorização dada a ele para voar em seu 

segundo aparelho ao Rio de Janeiro, em 1943, endossa a idéia de que realmente 

fora de Joaquim um desses três brevês. O avião era desconhecido, e levá-lo ao Rio 

só seria possível se o vôo fosse feito por piloto brevetado. Como se lê adiante, 

Joaquim voou sozinho nesse aparelho à capital da república. 

            

           Ao cabo de três anos de trabalho caracterizado por leitura de tratados, coleta 

de material e experimentos iniciais, o primeiro avião ficou pronto (fig.18). Seu 

primeiro vôo21, por Waldemar Keller, piloto brevetado pela Varig Aero Esporte, durou 

vinte minutos a uma altura de trezentos metros, sobre o Aeroporto Municipal, a 

100Km/h, com autonomia de 2h, e consumiu 20L/h. Em 1939, assistir ao sobrevôo 

de um avião produzido em Pelotas deveria mesmo ser motivo de espanto e de 

algum tipo de orgulho, como relatou a referida reportagem. O F.1 fez outros vôos, 

pilotados por Joaquim. Por motivos de segurança dada a simplicidade dos 

instrumentos, eram vôos baixos e solitários que margeavam a praia do Laranjal. Á 

época, a maioria dos pilotos via-se obrigado a voar em condições de vôo visual, 

guiados apenas pela topografia. No total foram mais de 30h de vôo naquele avião. 

Joaquim considerou esse aeroplano pesado demais e o desmanchou. O F.1 era feito 

de madeira e algodão envernizado. 

 

                                                           

21 Conforme jornal Folha do Povo. Pelotas. 31/12/1939. 
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      Fig.18 O primeiro avião, F.1 Acervo da família. 

            

 

O inusitado evento levou Joaquim à cena jornalística em Porto Alegre (fig.19).  

      
     Fig.19 Em entrevista ao jornal Diário de Notícias. Porto Alegre. Acervo da família. 
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A matéria veiculada22 tratou também de anunciar o próximo avião, como se lê na 

manchete: “Em vias de construção o segundo avião pelotense”, e na introdução ao 

corpo da notícia: “Depois de voar 30 horas num aparelho com motor de automóvel, o 

técnico Fonseca Filho ultíma a montagem de uma segunda unidade – Encomendado 

motor especial”. 

 

           Note-se que apesar de já haver uma movimentação da aviação comercial no 

Rio Grande do Sul naquele período, o avião F.1 ainda assim causou sensação. No 

entanto, o potencial criativo presente nesse aparelho experimental é, na matéria 

referida, pouco enfatizado. O destaque é para o segundo aeroplano, que receberá 

“motor especial”, que na verdade fora um motor adequado ao tipo de máquina que 

estava sendo construído. Talvez o uso do adjetivo “especial” possa ser explicado 

segundo a questão de uma inferioridade (não justificada) em relação aos artefatos 

aeronáuticos produzidos no Brasil e aos fabricados no exterior. A idéia de que o 

artigo importado é de melhor qualidade aparece desde já, e acompanhará a 

trajetória de Joaquim. Nesse ínterim, explica-se também a não utilização dos 

aparelhos de Joaquim, visto que, quando da preparação para a instalação de sua 

primeira linha aérea, a Varig encomendara, segundo Ribeiro (2008), alguns 

aparelhos do tipo Grunau e Grunau Baby, de fabricação alemã, para treinamento de 

seus pilotos. 

                     

2.2 Pelotas, Rio de Janeiro, no avião F.2 
           Quando o segundo aparelho ficou pronto (fig.20), Joaquim já integrava a 

diretoria do Aeroclube de Pelotas como Diretor Técnico. Em 1942, o então 

desconhecido construtor quis mostrar seu novo aparelho em Porto Alegre, e se viu 

às voltas com a necessidade de obter uma licença de vôo até a capital do estado. 

Voando até Porto Alegre pela Varig, contata o comandante da Base Aérea de 

Canoas, o coronel Assunção de Ávila, que solicita a licença ao Ministério da 

Aeronáutica. Algumas semanas depois, Joaquim e o presidente do Aeroclube de 

Pelotas chegam a Porto Alegre a bordo do F.2. No Campo da Varig, o avião é 

testado pela primeira vez, com vistas à viagem ao Rio. O F.2, avião para treinamento 

                                                           

22 Conforme jornal Diário de Notícias. Porto Alegre. 04/11/1941.  
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e turismo, conforme descrição de um jornal23 da então capital federal, era de 

construção mista de aço e madeira, com dois lugares e com duplo comando, media 

10m50cm de envergadura e 6m68cm de comprimento, pesando 320kg com 

autonomia de vôo de 5h e velocidade de 135km/h, atingindo teto de 3.800m. Além 

dessas diferenças em relação ao primeiro protótipo, tinha motor aéreo, do tipo 

Franklin, de 80HP, importado dos Estados Unidos, e rodas de avião.  
            

           Nada parecia mais promissor. Os jornais de circulação regional, na maioria do 

grupo de Chateaubriand, criador da Campanha Nacional de Aviação, passaram a 

noticiar as vantagens do novo aparelho. Mas a autorização e o financiamento para a 

fábrica de aviões dependiam do Ministério da Aeronáutica, que deveria testar o F.2. 

A divulgação era favorável ao aparelho, e alguns jornais diziam claramente que 

Salgado Filho, ministro também riograndense, poderia aproveitar Joaquim no novo 

ministério. Segundo Aeronáutica (1988) o objetivo da própria Campanha Nacional de 

Aviação, iniciada no Rio Grande do Sul e logo encampada pelo Ministério da 

Aeronáutica era o de angariar fundos para a compra de aeronaves a serem 

entregues aos aeroclubes. Mas é provável que Joaquim e outros tantos construtores 

acreditassem que esses recursos pudessem ser empregados no financiamento da 

indústria aeronáutica genuinamente nacional. 

 

 
Fig. 20 F.2 no hangar da Air France, Porto Alegre. Acervo da família. 

                                                           

23 Conforme jornal A Noite. Rio de Janeiro. 11/4/1943. 
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           Outras fábricas foram pretendidas antes do sonho de Joaquim. Conforme  

Lins de Barros24 surgiram:  
Na década de 1920, foi a vez de Henrique Lage. Em 1930, o Muniz. 

Joaquim Fonseca vai aparecer na década de 1940, se não me engano, 

quando já havia produção seriada de aviões projetados no Brasil (Muniz M-

7 e M-9, por exemplo) e a construção de aviões na Fábrica do Galeão.   
 

As duas aeronaves de Joaquim, o F.1 e o F.2 apareceram, diferentemente dos 

citados por Lins de Barros, em plena II Guerra Mundial, quando a situação da 

aviação nacional, que já nascera dependente do modelo aeronáutico norte-

americano, havia declinado, o que dificultou sobremaneira a execução do projeto da 

fábrica em Pelotas, pois as já existentes, cada uma a seu tempo, foram 

enfraquecendo como conseqüência da política externa brasileira frente ao conflito 

mundial. A própria fábrica de Lage, a CNNA, em 1941, reclamava da desproteção da 

indústria nacional, e tentava rever o contrato com o governo, tendo pedido ao 

Ministério da Aeronáutica que pudesse fabricar motores brasileiros para as 

aeronaves americanas, compradas pela Companhia Nacional de Aviação.25 

            

           Naquele cenário, Joaquim pediu permissão para voar ao Rio e deu entrevista 

em Porto Alegre26: 
Tenho lá em Pelotas um grupo de amigos que trabalham diariamente na 

minha oficina. São uns abnegados que visam a grandeza da aviação 

brasileira. Temos trabalhado, por assim dizer, à força de carvão de pedra. 

Esses aviões que estão saindo de nossas mãos, indicam que nós podemos 

construir. É, porém, preciso que terminemos com essa mentalidade de que 

o que é nacional não é bom...na maioria das vezes as iniciativas morrem 
                                                           

24
 Entrevista realizada por meio eletrônico em 09 e 10/março/2008 com o Prof. Henrique Gomes de 

Paiva Lins de Barros, físico, e biógrafo de Santos Dumont. 
25 AERONÁUTICA, Ministério. Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica INCAER Em História geral 

da aeronáutica brasileira vol. III. 1988. A resposta do governo brasileiro foi sumária. Mesmo em razão 

da escassez da produção siderúrgica americana, decorrente da guerra, que fornecia os motores para 

os aviões brasileiros, as empresas nacionais deveriam continuar a trabalhar segundo contrato já 

firmado p.193/4/5/6. 
26 Conforme Jornal Diário de Notícias. Porto Alegre. 04/4/1941. 
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porque tais empreendimentos tem de nascer pequenos, e não temos 

paciência. Preferimos plantar arroz e batatas e trocar por aquilo que 

podemos construir aqui. 

  

Nessas palavras de Joaquim estão expressas algumas das principais questões da 

política brasileira do período em relação ao esforço de industrialização. Em especial 

na região Sul do país, de economia predominantemente agrícola, esse pioneiro da 

aviação encontrou entraves os mais diversos. Os governantes locais, oriundos ou 

representantes das famílias terratenentes, latifundiários desde antes da fundação de 

suas freguesias, preferiam o cômodo lucro das exportações agrícolas em detrimento 

do avanço da indústria. Por sua vez, juntando-se ao coro dos industriais do centro 

econômico do país, Joaquim criticava o que lhe pareciam ser excessos, como a 

cultura do arroz, firmando a idéia da diversificação econômica, falando aos jornais 

que o futuro seria da indústria, onde a aviação ocuparia lugar de destaque. O futuro 

deu razão à Joaquim. A região dominada por grandes áreas de plantio de arroz 

sofreu, a partir da década de 1980, uma crise sem precedentes. Produtores rurais 

arruinados, dívidas com bancos estatais não pagas, desemprego e cidades com 

receitas vertiginosamente diminuídas, ao passo que, outras regiões do país e do 

estado onde a indústria suportou as pressões econômicas e políticas, produziram 

parques industriais importantes, chegando finalmente à tão sonhada produção de 

aviões brasileiros, como é caso da Empresa Brasileira de Aeronáutica, EMBRAER, 

referência mundial na fabricação de aeronaves. 
            
           Durante os anos 1930 e 1940 o esforço industrial aeronáutico brasileiro 

fracassou mesmo nos chamados grandes centros. As atividades desse setor se 

restringiam à montagem de aeronaves com motores estrangeiros, e à construção de 

aeroportos ao longo do litoral brasileiro com financiamento francês, e inglês, em sua 

maioria.  

            

           A disputa pelo mercado da aviação comercial no Brasil se deu principalmente 

entre Estados Unidos e Alemanha, seguidos pelo Inglaterra, França e Itália (Fay, 

2003). O vasto mercado da América do Sul deu início a uma disputa entre esses 

países, e em alguns meses contratos foram fechados com os governos latino-
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americanos, originando a instalação de bases aéreas pelo continente, cabendo à 

França, por exemplo, inaugurar o correio aéreo na América Latina. No tocante aos 

aviões brasileiros, havia mesmo uma produção seriada de alguns protótipos, como 

os aviões de Muniz e Lage, mas seus motores não eram fabricados aqui, como frisei 

anteriormente.  

            

           Com o advento da II Guerra Mundial, apesar da aquiescência de Vargas 

frente a presença de empresas internacionais, as ações do governo brasileiro 

basearam-se no interesse de armar com urgência a Aeronáutica, mas o grande 

problema era inexistência de indústrias de base. Apostando no esfriamento das 

negociações para a construção no Brasil de uma indústria siderúrgica financiada 

pela Alemanha nazista, o governo norte-americano antecipara-se oferecendo os 

capitais necessários para o projeto siderúrgico brasileiro, e já em 1941 foi instalada a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 

            

           Ideologicamente próximo do Eixo, em 1940 Vargas chegou a pronunciar-se 

em discurso elogiando o sucesso das tropas nazistas na Europa. Em 1942 declarava 

guerra ao Eixo sob intensa pressão popular e do governo norte-americano.  A 

hipótese do jogo duplo feito por Vargas, segundo o qual o Estado visava tirar o 

máximo de proveito em negociações com seus maiores parceiros comerciais, 

Alemanha e Estados Unidos, tinha fim com a construção da CSN com capitais norte-

americanos. O ponto de tensionamento aqui não é, no entanto, essa estratégia em 

que Vargas aparece como hábil governante, embora esses eventos reforcem essa 

idéia, mas sim a questão de todo um encobrimento das potencialidades brasileiras 

em se tratando da construção aeronáutica. 

            

           Apesar da criação de vários aeroclubes por todo o país, uma verdadeira febre 

no período em decorrência da Campanha Nacional de Aviação, a instalação de 

fábricas ficou restrita aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 

o objetivo já definido, ou seja, construir aeronaves de combate, - seguindo 

orientação norte-americana - e não de aeronaves para turismo e treinamento de 

pilotos, no que se baseava o projeto de Joaquim Fonseca, embora constasse das 

metas da Campanha o treinamento de pilotos, o que de fato passou a acontecer 
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naquele momento, nos Estados Unidos, para onde foram enviados sucessivos 

grupos de militares brasileiros. Conforme dados da Aeronáutica (1988), em 1944 

seguiu para os Estados Unidos o segundo grupo de aviadores brasileiros para 

estágio de treinamento. 

            

           Segundo acordo assinado entre os dois países, ao Brasil caberia o trabalho 

de construir as células das aeronaves, e aos Estados Unidos fornecer ao governo 

brasileiro os motores para esses aviões. Em sentido oposto, Joaquim pensava em 

aeronaves construídas no Brasil com material e motor brasileiros.  No cenário da 

Segunda Guerra Mundial, questões de política externa se sobrepuseram às de 

política interna, selando o destino do projeto de Joaquim. Talvez resida nesse jogo 

de intensas disputas de poder uma possível explicação para o fato de o projeto de 

Joaquim não ter florescido. 

            

           Os ares de promissão alardeados pela imprensa face ao sucesso das 

aeronaves F.1 e F.2 transformaram-se em ventos que prenunciavam tempestades. 

Firme no propósito de voar ao Rio de Janeiro para submeter seu avião aos testes de 

técnicos da Aeronáutica, Joaquim enfrentou ao menos dois grandes problemas. O 

primeiro relacionado à legislação que o impedia de voar em aparelho não 

reconhecido. O segundo entrave estava dado pela situação de guerra, pois seria 

impensável uma aeronave não reconhecida pelo governo sobrevoar os céus da 

capital federal. Mas Joaquim obteve licença para voar com destino ao Rio de 

Janeiro, e essa viagem poderia ser vista como uma aventura ficcional ambientada 

naquele conflito, dados alguns movimentos que lembram uma situação 

caracterizada pela adversidade bélica retratada no cinema. Licenciado para o vôo 

partiu de Pelotas em direção ao Rio, sozinho, pois fora proibido de voar com 

passageiro sem que tivesse homologação do aparelho. Elda, sua mulher, partira 

dois meses antes em um navio, e o aguardava na capital federal. No Rio, declarou a 

um jornal local27: 
 

                                                           

27 Conforme jornal A Noite. Rio de Janeiro. 11/4/1943.  
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De Pelotas ao Rio fiz o percurso em 13 horas e 14 minutos, enfrentando 

terrível vento de frente, escalando em Porto Alegre, Florianópolis, 

Paranaguá e Santos. Estou aqui no Rio e espero ter o meu F.2 homologado 

pelas autoridades da Aeronáutica. Vim para isso e para mostrar meu avião 

ao ministro Salgado Filho. Todos nós sabemos o quanto ele realiza pela 

aviação e somos, no Rio Grande, grandes entusiastas de sua obra. Com os 

recursos atuais de minha oficina e com o pessoal de que disponho poderei 

fabricar um avião por mês. Muita coisa ainda faremos. 
            

           O F.2 foi construído imediatamente após o desmanche do primeiro protótipo. 

Tinha motor adequado, importado dos Estados Unidos, como todos os demais 

motores de aviões produzidos no Brasil. A esse respeito, e contrariando a 

necessidade dessa dependência, rodava o país a notícia de uma descoberta na área 

da Mecânica que versava sobre a invenção de um motor que poderia revolucionar a 

indústria aeronáutica brasileira28: tratava-se da descoberta de um novo processo que 

transformava o movimento dos motores à explosão de circular para “circular 

contínuo”, o que no léxico da Mecânica o habilitava a ser empregado em aviões. O 

invento chamou-se “motor simplex HP”, de autoria do major Hermogênio Peixoto. 

Esse engenheiro militar, servindo em Porto Alegre, criara também outro utensílio 

bastante útil em tempos de guerra, um torpedo antiaéreo que empregava uma célula 

fotoelétrica para busca automática de aviões agressores, sem a necessidade de um 

artilheiro. Conforme Aeronáutica29, os dois projetos foram encaminhados para 

Londres, e o Brasil não teve notícias do fracasso ou do sucesso desses projetos. 

            

           Em abril de 1943 o F.2 foi testado por técnicos do recém criando Ministério da 

Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, atual sede do Museu Aeroespacial, Rio de 

Janeiro. Testado durante quarenta dias, em vinte horas de vôo, o avião de Joaquim 

foi notícia em jornais da capital federal e de Porto Alegre30. Segundo relatos desses 

                                                           

28 Conforme jornal Diário Popular. Pelotas. 30/5/1943. O jornalista Augusto de Carvalho sugeria que o 

motor simplex HP fosse adaptado ao F.2, o que em sua opinião seria a solução para a dependência 

brasileira de motores norte-americanos, e daria fim às dúvidas sobre a possibilidade de se construir 

aviões em Pelotas.  
29 AERONÁUTICA, Ministério. Idem. Vol. II. p. 198. 
30 Conforme jornal Diário de Notícias. Porto Alegre. 09/5/1943. 
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jornais, a prova final, temida entre os construtores, era a de “três parafusos de oito 

voltas”, que testava as condições de estabilidade e resistência de um avião. O teste 

foi considerado excelente, sem qualquer restrição ao aparelho. Em meio a euforia 

pelo êxito dos testes, o F.2 recebeu homologação pelo DAC sob registro PPTXV. 

Entre as autoridades presentes quando da homologação do F.2, o então ministro da 

Aeronáutica Salgado Filho (fig.21). Alguns dias depois, em companhia da mulher, 

Joaquim retornou à Pelotas pilotando o Cidade de Pelotas (fig.22). 

 

 

 

 

Fig. 21 “O Jornal”. Rio de Janeiro. 11/4/1943. Acervo da família. 
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Fig. 22 Joaquim e Elda. Ao fundo o Cidade de Pelotas. Acervo da família. 

            

           Aqui, caberia indagar se a homologação desse protótipo, em meio a um 

conflito das proporções da II Guerra justificaria tamanha movimentação, ou, se o ego 

do construtor seria tão expandido ao ponto de querer apenas atrair para si a atenção 

das autoridades aeronáuticas e da imprensa. No entanto, as declarações de 

Joaquim haviam sido bastante claras: pretendia mostrar o avião ao ministro e 

solicitar a homologação do avião. Para o F.2, apenas a homologação. O passo 

seguinte do projeto de instalação da fábrica seria dado a partir de uma terceira 

aeronave.  

            

           Logo, o F.2 foi pensado por Joaquim como uma demonstração de sua 

capacidade de construir bons aparelhos, e o protótipo que originaria a série de 

aviões a ser produzida na futura fábrica em Pelotas viria em breve. O F.3 seria uma 

avião de qualidade superior a do F.2, e Joaquim contava com o reconhecimento 
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desse futuro avião para conseguir a licença e o financiamento para a criação dessa 

empresa. Mas a Sociedade Industrial de Aviões Pelotense esbarraria frente ao 

retorno dado pelo Ministério ao pedido de Joaquim. Segundo o filho Joaquim, a 

negativa dizia, além do exposto anteriormente, que: “É preciso acabar com a idéia 

de que qualquer um pode construir aviões no Brasil. Novos aparelhos não serão 

homologados”. Essa resposta revela que o governo brasileiro desconhecia, ou 

esforçava-se por ignorar o fato de que o fenômeno dos protótipos experimentais no 

Brasil fazia parte de um cenário mais amplo que favoreceu o surgimento de 

projetistas particulares em diversas partes do planeta, com concentração nos 

Estados Unidos e Europa. No Brasil, a descoberta da aviação, como refere Andrade 

(1982), deveu-se principalmente a simplicidade dos primeiros aeroplanos, cujos 

componentes eram feitos basicamente de madeira. Mas devo pontuar que também 

em outros países a referida descoberta, múltipla descoberta, deu-se igualmente a 

partir de materiais abundantes que resultaram em aparelhos tão simples quanto os 

criados no Brasil. A expressão simplicidade deve, portanto, ser relativizada nesse 

contexto, posto que por simplicidade não se deve entender inferioridade. Além disso, 

ao utilizar essa expressão, o autor o faz a partir da comparação com as modernas 

aeronaves, dos conhecimentos de construção aeronáutica atuais, lê o passado com 

olhos do presente sem contudo deixar clara a idéia de que no período em questão 

as tecnologias empregadas não deviam ser entendidas como simples. A construção 

de um aparelho que alce vôo, mesmo nos dias atuais, não parece tarefa das menos 

árduas. Segundo o filho do construtor, Joaquim costumava dizer que construir um 

automóvel não deveria ser difícil, que difícil mesmo era construir um avião, pois só 

se sabe que ele funciona quando e se está voando.  

            

           Nesse entremeio, a questão do alinhamento do governo Vargas ao governo 

norte-americano é clara. Joaquim queixava-se dos antiaéreos. A vaga designação 

desse grupo, ao que parece um vasto grupo, dá a dimensão mais geral dessa 

questão.  Nesse grupo se pode detectar a presença de pessoal do governo que se 

colocava contra a genuína indústria aeronáutica brasileira, e que recebia forte apoio 

político de construtores e ou grupos financeiros do centro do país interessados na 

manutenção daquela política de construção aeronáutica que não admitiria, por 

razões de estratégia militar e ou político-econômicas, a existência de uma fábrica de 
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aviões genuinamente brasileira quer no Sul ou em outra região. Prova disso foi a 

declaração do próprio Vargas segundo a qual Minas Gerais deveria ser o próximo 

estado brasileiro a receber subsídios para a instalação de uma fábrica de aviões, o 

que de fato ocorreu, com a instalação da Fábrica de Lagoa Santa. Naquele contexto, 

ficava implícito que ao receber incentivos governamentais, os estados contemplados 

deveriam concordar com a política de construção aeronáutica adotada pelo Brasil. 

Essa decisão do presidente pode ser interpretada também como parte do jogo 

político pós-queda das oligarquias do café, que comporia a estratégia de conciliação 

entre as forças políticas afastadas do poder em 1930 e o governo central, e, no que 

se refere ao Rio Grande do Sul, da confirmação da idéia de que o estado deveria 

manter-se na condição de estado agro-exportador, idéia da qual partilhavam as 

elites locais das quais, aliás, Vargas, também ele um estancieiro, havia emergido 

para a cena nacional.  A questão do contraste acerca do desenvolvimento 

econômico entre as regiões do estado do Rio Grande do Sul está ligada ao 

crescimento daquele tipo de produção. Conforme Ávila (2007, p.16): 
É importante a constatação de que tais movimentos não se deram de 

maneira homogênea entre as regiões do estado, caracterizando assim o 

processo que chamamos de desigualdade regional. Isso porque o 

desempenho das regiões sempre esteve fortemente vinculado aos setores 

nelas predominantes.  
            

           Assim, enquanto as regiões do eixo Serra-Porto Alegre se caracterizaram na 

década dos anos 30 por uma economia com forte predomínio do setor industrial 

diversificado, a chamada metade sul permaneceu ligada ao campo, ainda que com 

presença da indústria, mas uma indústria dirigida aos setores têxtil e de alimentos.   

            

           O avião F.2 (fig.23) acabou sendo o último aeroplano construído por Joaquim. 

A longa jornada desde a loja do pai em São Lourenço, passando pela Oficina 

Fonseca em Pelotas, pelo serviço militar no Rio, chegando aos dois aviões e ao 

projeto do F.3, chegava ao fim. 
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                   Fig.23 O avião F.2 no Aeroclube de Pelotas. Acervo da família. 

            

           Segundo Fay (2002), ao término da II Guerra Mundial havia no Brasil cinco 

indústrias aeronáuticas criadas com apoio do Estado, algumas já a partir de 1930, a 

saber: no Rio de Janeiro, a Companhia Nacional de Navegação Aérea (CNNA), a 

Fábrica do Galeão, e a Fábrica Nacional de Motores; em São Paulo, a Companhia 

Aeronáutica Paulista, e em Minas Gerais a Fábrica de Lagoa Santa. No entanto, o 

primeiro avião genuinamente brasileiro, o Bandeirante, só apareceria em 1969, 

através da Empresa Brasileira de Aeronáutica, a EMBRAER S/A.  

            

           Certamente por uma questão de consenso, dado o estado de constante 

incipiência da indústria aeronáutica brasileira, a grande maioria das fontes 

consultadas refere-se à construção de aeronaves no Brasil como sendo produção 

brasileira. A vasta distância entre os anos de 1910 e 1967 e entre o significado de 

“brasileiro” e de “construído no Brasil” parece vir sendo tomada como natural, e ao 

não ser observada reforça a memória caótica da construção aeronáutica brasileira, 

pois observo em Andrade (1982) que o primeiro avião construído no Brasil foi o São 

Paulo, de 1910, por Demetrie Sensaud, francês vivendo no Brasil, e que em 1914 

João D´Avelar construiu dois aviões, mas com motores franceses; em 1918, o 

tenente Vilela Júnior construiu o Aribu e o Alagoas, abandonados. Seguiram-se 

então as fábricas de grande destaque, já referidas. O dever de frisar essas 

diferenças deveria ser, penso, responsabilidade do campo da própria ciência 

aeronáutica. E se acrescento a isso a questão do construtor diletante o cenário se 
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complica, uma vez que apesar da dependência tecnológica, paira a falsa noção de 

uma indústria brasileira baseada em iniciativa de brasileiros, com projetos e 

construções de aeronaves com material brasileiro. Parece-me evidente que a 

situação internacional exigia dos governantes tomadas de decisões que 

beneficiassem a nação, mesmo que em detrimento de esforços e projetos individuais 

internos. Apesar disso, criou-se uma atmosfera de apatia dos empreendedores 

nacionais ao não se tornar clara a participação e o papel daquele grupo de pioneiros 

que, não bastassem as dificuldades inerentes ao processo de produção aeronáutica, 

tiveram também de dialogar com as determinações do Estado, e em última análise, 

adaptar-se ao andamento do teatro da guerra. 
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3. O porão, a casa e o hangar 
            
           O terceiro e último capítulo desta dissertação traz os elementos finais de uma 

rota identitária. Reforça a proposição inicial de desvelamento e defesa da 

preservação de uma memória e de um patrimônio, na medida em que procura dar 

um nome a Joaquim e a classificar seus saberes. O porão aparece como metáfora 

do trabalho em segredo e de proibição, também como contraponto ao trabalho do 

engenheiro, ao que se somam a casa e o hangar. Num híbrido de “pedra e cal” - 

para não fugir ao insistente binômio que assombra os estudos em Memória e 

Patrimônio - o porão, a casa e o hangar, são interpretados como caminhos inversos 

percorridos por Joaquim em relação ao engenheiro. O trabalho do segundo se dá 

nos escritórios, nos hangares, e sua casa certamente cumpre o papel de lugar de 

descanso. Os labores de Joaquim só alcançam os hangares depois de saírem do 

porão, e quando seus aviões já são notícia, o que não chega a configurar nenhum 

mistério, mas que parece insinuar um contraste, uma inversão que, apesar dos 

pesares, não impediu minha personagem de se tornar aquilo que pretendeu ser. 
            

           Entre o bricoleur e o engenheiro apresenta uma discussão que procura 

situar Joaquim entre uma e outra dessas figuras, sem necessariamente alinhar seus 

saberes a um desses tipos. Joaquim acaba não sendo isso. A documentação explica 

e nega esses substantivos, pois onde o bricoleur começa a se impor, o engenheiro 

mostra as plantas dos aviões, e onde o engenheiro se apresenta, a baixa 

escolaridade de Joaquim encerra a questão. Se houvesse um misto desses saberes, 

esse seria o de Joaquim. Em A invisibilidade, discuto os motivos pelos quais a 

memória de Joaquim permanece como que em uma redoma translúcida, ou o pior 

em tudo: seu esquecimento. Há desconforto em trabalhar sobre o invisível, sobre 

aquilo de que há vestígios, o que foi, pois os rastros dessa memória situam-se na 

fronteira do esquecimento quase transformado num passado superado. A 

Cronologia pontua na trajetória de Joaquim aqueles acontecimentos considerados 

mais significativos em relação à sua produção. 
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3.1  Entre o bricoleur e o engenheiro 

           O trabalho na oficina mecânica tomava seu dia. Era durante a noite e aos 

finais de semana que ele se ocupava dos aviões. Apesar dessa trajetória singular, 

de ter obtido no passado reconhecido sucesso na construção de dois protótipos de 

aeronaves, a Memória da construção aeronáutica e a História não lhe fizeram 

justiça. Como escreveu Andrade (1982), Joaquim Fonseca pertence ao grupo de 

pioneiros da construção aeronáutica no Brasil. No entanto, o que nenhuma das 

referências feitas a Joaquim aponta, e todas derivam do trabalho de Andrade, é 

justamente o que o distingue dos demais: era um autodidata, estudara até o então 5º 

ano primário. Apesar da tentativa de buscar o conhecimento acadêmico – prestou 

serviço militar no Rio de Janeiro como forma de se aproximar do centro industrial do 

ramo aeronáutico, mas conseguiu apenas assistir algumas aulas de engenharia, 

como aluno ouvinte, na Escola de Aviação Militar – Joaquim, como referem os 

relatos orais, aprendeu sozinho por meio de revistas e livros especializados na 

matéria. “Eram livros raros e muito caros”, disse o filho. O trabalho de Joaquim tinha 

como característica, portanto, um saber fazer autônomo, não acadêmico, solitário. 

            

           Assim, esses saberes aproximam-se de um modo de fazer relacionado à 

bricolage, maneira pela qual o bricoleur executa um trabalho usando meios e 

materiais de que dispõe mesmo em sua oficina, sem a presença de um plano pré-

concebido, ao contrário do engenheiro, para quem o ponto de partida de todo e 

qualquer trabalho exige um pré-projeto detalhado, onde constam desde a dotação 

orçamentária até o período de execução, passando pela contratação de mão-de-

obra especializada, chegando até as plantas dos protótipos a serem construídos. 

            

           A tentação em considerar Joaquim como um bricoleur é grande, e não devo 

ignorar o que escreveu Lévi-Strauss (1989, p.32-3) a respeito desse:  
O bricoleur está apto a executar um grande número de tarefas 

diversificadas porém, ao contrário do engenheiro, não subordina nenhuma 

delas à obtenção de matérias-primas e de utensílios concebidos e 

procurados na medida de seu projeto: seu universo instrumental é fechado, 

e a regra de seu jogo é sempre arranjar-se com os “meios-limites” ... o 

bricoleur não tem necessidade do equipamento e do saber de todos os 

elementos do corpus. 
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           No entanto, não me parece correto situar Joaquim na esfera dos práticos, 

aqueles que preferiram avançar em seus propósitos fazendo, pois existem as 

plantas dos aviões, e o motor importado do F.2. Nem tampouco posso considerá-lo 

como engenheiro, pois sua escolaridade não ultrapassou sua infância. O vejo 

sobretudo como um inventor diletante, para quem experimento, risco e autonomia  

são pares de pouca ou nenhuma formação teórica.  

            

           É fato que a fábrica não se materializou e que uma série de questões ainda 

está em suspenso nessa biografia. Mas certo é também que, entre o bricoleur e o 

engenheiro há a figura de Joaquim Fonseca e suas circunstâncias. Segue Lévi-

Strauss (1989, p.31) ao atribuir caráter científico ao trabalho do bricoleur: “Essa 

ciência ... não foi menos científica, e seus resultados não foram menos reais”. 

Acompanhando o autor, penso ser possível atribuir a Joaquim também a condição 

de cientista e de inventor, mesmo que a acepção clássica para esses termos se 

caracterize pelo rigor de um método e ou pela inquestionável presença de 

criatividade, pois não raro essas qualidades estão em Joaquim que, não sendo o 

inventor do avião, inventou um modo de construir aviões no qual nenhum outro 

pioneiro havia pensado/realizado. Todos os protótipos construídos no Brasil até a 

aparição do F.1 e citados pelas fontes não fazem referência ao que o destaca como 

inventor, ou seja, a utilização do motor de um automóvel Ford acoplado ao aparelho, 

bem como dos pneus de uma motocicleta, comprovação de sua técnica e de sua 

criatividade. Além disso, seus protótipos voaram satisfatoriamente, a despeito da 

análise das plantas ditas incompletas.  

            

           Mesmo após a negativa do Ministério da Aeronáutica, a Oficina Fonseca 

(fig.24), já não restrita ao conserto de automóveis, passou a ser referência regional 

no conserto de aviões. A seqüência desses acontecimentos lança uma grande 

interrogação acerca das responsabilidades do Estado brasileiro em relação à 

indústria aeronáutica: Joaquim não pode instalar a fábrica para construir seu F.3 em 

série, mas pode consertar aviões fabricados no Brasil e no exterior.  O que esteve 

em jogo não foi a capacidade do construtor, já devidamente comprovada, mas o 
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projeto de industrialização cujo esteio não eram as questões técnicas, mas políticas, 

e de política econômica.  

 

         

        Fig.24 Diário Popular. 17 de março de 1946. 

            

           Que nome dar a isso, a esses pensares e movimentos e a esse homem, 

como classificar esses saberes? Como explicar satisfatoriamente o fracasso da 

fábrica de aviões e o sucesso da fábrica de autopeças? Há uma plêiade de eventos 

e aspectos subjetivos aos quais não terei acesso. O que posso saber é o que está 

de algum modo registrado. Há o registro material, e o imaterial registro das 

lembranças de Joaquim naqueles que, no interior do grupo familiar, sobreviveram a 

ele. 

            

           É nesse ponto que localizo o diálogo entre essas duas faces desse inventor, 

sublinhando a necessidade de se promover seu reconhecimento no âmbito do 

patrimônio industrial aeronáutico brasileiro, valendo-me mais uma vez do que 

exprime Lévi-Strauss (1989, p.31): “... decidir que é preciso levar tudo em conta 

facilita a constituição de uma memória”. Penso aqui na primeira análise, a das 

“plantas incompletas” como distinção equivocada que se faz ao se comparar 

diferentes vertentes de um saber fazer, pois essa análise das plantas baseou-se em 

determinada formação que é acadêmica, quando por seu turno Joaquim possuía o 

conhecimento sem formação.   
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           Uma segunda análise31, mais próxima do que propõe Lévi-Strauss, aparece 

como explicação mais plausível dessa situação. Em primeiro lugar, a dúvida sobre a 

autoria dos projetos, da mão que lhes inscreveu no papel sucumbe frente a essa 

nova análise, e a partir disso é possível pensar que o autor das plantas fora o 

mesmo indivíduo que havia construído os aviões. Na figura 25, no alto da fotografia, 

lê-se avião construído por Joaquim Fonseca. A percepção de que esse projeto 

sucedeu a feitura da aeronave se molda às características do “faz-tudo”, ou seja, 

Joaquim primeiro construiu o F.2, e depois esboçou o projeto, pois o saber fazer 

importa mais ao prático, e as plantas vêm como decorrência do objetivo do 

construtor: a fábrica. Essa idéia se alinha a essa análise, que também explica o fato 

de nas figuras 26 e 27, do terceiro avião, o F.3, ler-se projeto. São então duas 

importantes questões trazidas à tona, a das diferentes inscrições nas plantas dos 

aviões:  
O documento em que ele escreveu “avião construído” é um documento do 

tipo“as built” 
32(como construído). Ele construiu e depois apresentou em um 

esboço o que já havia feito. Fez isso porque deveria saber que existe 

aprovação de documentação “as built”. O outro documento é do tipo “as 

projected” (como projetado), do que será construído ou não. Se antes ele 

soube construir sem um projeto, ao mostrar um projeto do que seria feito ele 

está demonstrando que tem conhecimento para tal, embora não seja um 

técnico, engenheiro ou acadêmico.  
e os diferentes ângulos em que ali aparecem esboçadas as aeronaves: 

As plantas foram classificadas como incompletas talvez por não estarem na 

ordem em que um engenheiro ou acadêmico usariam. Seguindo essa 

ordem, ele deveria ter feito o projeto, depois construído o avião, após então 

elaboraria outro projeto do tipo “as built” (como construído). Ele começou 

pelo fim, construiu e depois fez uma documentação de como o avião foi 

construído, o que não quer dizer que esteja errado. O processo está 

invertido, é fragmentado mas orientativo. Pelos desenhos se tem subsídios 

para a montagem correta.  

                                                           

31 Entrevista realizada em 24/12/2008 com o acadêmico de Engenharia Elétrica pela PUC/RS, Ramon 

Folha de Peres. 
32

 As referências bibliográficas existentes sobre esse tipo de documentação estão disponíveis em: 

www.abnt.org.br., e também em www.hezoline.vom/seaner/estudos/infraero. 

http://www.abnt.org.br/
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Ele fez alguns desenhos. Em um deles se tem a vista frontal do avião. 

Adiante, ele mostra a vista lateral esquerda, e noutra figura, o que ele 

chama “Plano conjunto”. Esses nomes e modos de mostrar o aparelho são 

uma convenção, um aconselhamento, se faz assim. Por exemplo, naquele 

desenho conjunto (fig.28) ele colocou certamente o que interessava a ele: 

parte de uma das asas, a vista lateral esquerda, a vista frontal, que também 

são as vistas recomendadas em convenções, e a partir disso se consegue 

montar o avião. 
            

           O detalhe de que Joaquim sabia que poderia mostrar um aparelho sem as 

plantas correspondentes é outra revelação de seu método de aprendizagem. A 

aplicação desse modo não trouxe qualquer prejuízo ao seu programa de se tornar 

construtor e de ser reconhecido como tal. O acolhimento do F.2 no Campo dos 

Afonsos e a homologação do aparelho são um testemunho disso. Técnicos e 

autodidata eram sabedores dessa possibilidade teoricamente restrita ao meio 

acadêmico, mas à qual Joaquim teve acesso e soube utilizar. 
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Fig. 25 Plano conjunto do avião F.2. Acervo da família. 
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Fig.26  Vista lateral esquerda do avião F.3 Acervo da família. 

 

 

Fig.27  Vista frontal do avião F.3 Acervo da família. 
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Fig. 28 Vista conjunta do F.2 Acervo da família. 

            

           Logo, a alegada incompletude das plantas é, ao final de tudo, o que menos 

importa. Interessa sim a descoberta de que Joaquim já sabia da possível aprovação 

“as built”, e que baseado nisso não teria hesitado em construir seus segundo 

aparelho, para só após esboçar as respectivas plantas e, dado o sucesso desse 

avião, ter decidido iniciar o terceiro protótipo seguindo as normas da engenharia, ou 

seja, partiu do ponto zero, fez primeiramente o desenho do que seria a terceira 

aeronave. Note-se também que há uma similaridade entre a qualidade do papel e a 

ação do tempo nas plantas do segundo avião, pois foram feitas no mesmo período, 

o que não ocorre com o desenho do F.3, feito em papel vegetal, e sobre o qual o 

tempo agiu menos, dado ser mais recente que os primeiros desenhos.  
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           Esses procedimentos dão sinal de que o construtor pensava não apenas na 

possibilidade da homologação do terceiro protótipo, mas na concessão de licença e 

financiamento para a fábrica. O principal jornal de circulação na região Sul do 

estado33 fez um retrospecto desde o F.2 até o futuro protótipo, relembrando a bem 

sucedida passagem de Joaquim e de seu do F.2 pela então capital da república e a 

expectativa de se ter uma fábrica de aviões no sul do estado, onde o próprio 

Joaquim declarou: 
Vendi há tempos o F.2. Está prestando serviço ao Aeroclube de Ponta 

Grossa. Em janeiro do ano passado, viajando nele ao Rio, e tendo feio 

escala em Curitiba, ali entrei em contato com membros do Aeroclube de 

Ponta Grossa, os quais me propuseram a compra do “Cidade de Pelotas”. A 

princípio relutei em desfazer-me do aparelho, mesmo porque julguei ser 

para mim uma maçada ter de continuar minha viagem por terra. Entretanto, 

a proposta foi boa e resolvi de imediato a venda, pensando que de qualquer 

forma depois faria outro, de maior velocidade.  
...Sim, os desenhos e cálculos já estão prontos e trafegando no Serviço 

Técnico de Aeronáutica. Os materiais necessários já estão todos aqui em 

casa; tão logo seja possível adquirir o motor na América do Norte, ele será 

construído. 
            

           Se do desmanche do F.1 Joaquim nada aproveitou para construir o F.2, o 

mesmo não posso afirmar em relação à venda do F.2 e à idéia da construção do F.3. 

Penso talvez no óbvio: o dinheiro recebido em pagamento pelo F.2 financiaria a 

importação do motor para o F.3, o que reforça nele a figura do construtor. Mas, 

conforme o filho Joaquim: “meu pai nunca quis ser piloto, ele dizia que queria 

construir aviões”. A simples homologação não bastava. E a voz do filho é a voz do 

destino, tem força de presságio, anuncia um futuro, como se lê na seqüência da 

narrativa:  
Meses depois chegou um documento do Ministério da Aeronáutica negando 

a licença para a fábrica. Meu pai teria dito: índio não tem que fabricar avião, 

tem que comprar. Parece que a tal carta dizia que a madeira brasileira não 

era própria para a construção de aviões, ou que o projeto carecia de 

assinatura de um engenheiro, e que novos protótipos não seriam 

homologados. 
                                                           

33 Conforme jornal Diário Popular. Pelotas. 09/5/1943. 
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           Os motivos alegados não parecem suficientes para terem impedido a 

instalação da fábrica. A madeira brasileira é, historicamente, de alta qualidade e 

utilizada para os mais diversos fins. A falta da assinatura de um engenheiro 

responsável pelo projeto parece um argumento igualmente inconsistente. A indústria 

aeronáutica no Brasil só iria ganhar força e ser implementada em definitivo em 

período posterior, mas ainda dependente das tecnologias internacionais, 

dependência essa que se estende até os nossos dias. Para ficar em um único 

exemplo, cito a recente visita do presidente francês Nicolas Sarkozy ao Brasil34, que 

ao marcar o início do Ano da França no Brasil, começou com a assinatura de um 

contrato bilateral segundo o qual o Brasil produzirá cinqüenta helicópteros com 

tecnologia francesa e comprará um submarino nuclear, também francês, em troca do 

envio de missões daquele país para estudos na região da Amazônia brasileira. 

            

           O documento enviado à Joaquim pela Ministério da Aeronáutica desapareceu 

do acervo da família, nunca mais tendo sido encontrado. Segundo o filho Joaquim, 

provavelmente esse documento se perdeu nas mudanças de endereço. Esse 

extravio é recorrente nas falas dos filhos entrevistados, e a lembrança de que tal 

documento existiu aparece como uma representação do fim do sonho do construtor. 

Fora do círculo familiar, essa situação de fim de percurso é referida também na fala 

de Lins de Barros 35: 
Tenho poucas informações sobre ele. Parece-me, se estou bem lembrado, 

que ele chegou a construir dois aparelhos que voaram com sucesso e teve 

problemas com o recém criado Ministério da Aeronáutica, coisa que não 

chega a espantar. 

Enquanto os problemas com o ministério a que se refere o autor se ligam ao 

documento em questão, a “coisa que não chega a estranhar” reforça igualmente o 

que trato adiante ao discutir a formação de uma identidade nacional brasileira 

durante o governo Vargas, quando o estado totalitário empreendeu esforços para 

                                                           

34
  Conforme jornal O Estado de São Paulo. São Paulo. 22/12/2008. 

35
  Entrevista realizada por meio eletrônico em 09 e 10/março/2008 com o Prof. Henrique Gomes de 

Paiva Lins de Barros, físico, e biógrafo de Santos Dumont. 
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apresentar o novo homem brasileiro como oriundo de algumas elites, o que ajuda a 

entender o fim do projeto industrial aeronáutico de Joaquim Fonseca, homem de 

pouca instrução formal, que obviamente não se enquadraria naquele perfil nacional 

idealizado. 

 

           O “índio” referido por Joaquim não é só aquele que não deve construir aviões, 

que deve apenas comprá-los, é, nesse descaso, com o perdão pelo trocadilho, 

também aquele que não preserva sua memória. É o correspondente nacional 

daqueles que preferiam “plantar batatas e arroz e trocar pelo que podemos construir 

aqui”, como dissera o inventor, o que explica em parte o esquecimento da produção 

de Joaquim mesmo na cidade onde ele nasceu, viveu e trabalhou, cidade inclinada 

aos vernizes da tradição agropastoril, à distinção que no passado essa tradição 

conferiu a dezenas de cidades dessa região do país que durante décadas ignoraram 

a possibilidade da inovação na economia. A opção pela não diversificação 

econômica tem sido responsável pela situação de atraso em que se encontra a 

metade sul do Rio Grande do Sul, apesar da contribuição de homens como Joaquim. 

            

           As raras obras36 nas quais Joaquim aparece o colocam, como já referido, no 

grupo de pioneiros da aviação, mas essa referência falha porque se interrompe sem 

dizer do processo criativo dessa personagem, não especificam que Joaquim não 

tinha formação mas detinha o conhecimento, ao passo que, com referências aos 

demais pioneiros, há uma lista de informações que incluem desde a filiação até a 

formação acadêmica e atuação profissional. São geralmente engenheiros 

aeronáuticos civis ou militares, brasileiros ou estrangeiros, ou profissionais liberais 

estrangeiros encarregados de administrar as companhias aéreas aqui instaladas. A 

tendência em destacar o estrangeiro é notória, como se apenas ou principalmente 

esses tivessem dado sua contribuição ao processo de construção do ramo 

aeronáutico brasileiro. Algumas figuras nacionais surgem com igual intensidade, 

                                                           

36 A obra de Andrade é a referência para a segunda e última citação sobre Joaquim Fonseca em 

“História geral da aeronáutica brasileira”. Ministério da Aeronáutica. Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica. INCAER. RJ: BH:V. Rica. 1991 volume III. 
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como homens de absoluto espírito patriótico, mas que são, ainda, indivíduos que 

acessaram o mundo do conhecimento aeronáutico através da academia. 

            

           A memória da indústria aeronáutica brasileira tem os contornos de uma 

memória política. Há o devido registro do trabalho precursor de Henrique Lage na 

montagem dos aparelhos Blackburn, ingleses; da Companhia Nacional de 

Navegação Aérea (CNNA); da Campanha Nacional de Aviação e da Fábrica de 

Lagoa Santa, dentre outros de igual visibilidade. Nessa política de memória Joaquim 

Fonseca é uma figura eclipsada pelos nomes filhos da academia e ou da vontade do 

Estado, e sua obra é invisível. Provavelmente o único autodidata brasileiro a levantar 

vôo em avião com motor de automóvel e ter um protótipo homologado pelo 

Ministério da Aeronáutica seja reconhecido como o construtor do improvável ou 

como um sujeito de enunciados.  

 

3.2  A invisibilidade 

           A discussão acerca dos excessos de memória não elabora um quadro estável 

onde em lugares de excessos haja tão somente excessos, ou que em lugares de 

insuficiência de memória essa insuficiência seja absoluta. 

            

           Pensando na cidade de Pelotas – um provável lugar de excesso de memória 

– talvez seja possível centrar atenção sobre essa questão, tomando a história de 

Joaquim como exemplo de uma ausência em meio a um cenário de mnemotropismo. 

A insuficiência de memória nesse caso em particular produz uma sensação de 

anterioridade. A produção de Joaquim só poderia ser entendida dentro de uma 

insuficiência se, antes, fosse reconhecida pela comunidade em que surgiu, 

passando do círculo familiar à esfera pública, nesta permanecendo até a 

contemporaneidade e apresentando características do que se poderia classificar 

como de uma insuficiência. A questão levantada através dessa história está, assim, 

num substrato anterior a insuficiência de memória, mas dada num ambiente 

identificado por um excesso de memória. Penso também que não se trata de um 

silêncio sobre a produção desse homem, pois o silêncio, tal como a insuficiência, só 

se daria após o evento devidamente tornado público, e sobre o qual nada se falaria. 

O silêncio requer repercussão dos fatos. Uma repercussão claramente baseada em 
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dados verossímeis. Desse modo, a associação de sinais de uma insuficiência, de 

uma ausência e de um silêncio leva a uma outra situação tão mais crítica que as que 

a geraram, a que aqui mais interroga,  e a que mais intriga. Refiro-me à invisibilidade 

e ao esquecimento desses saberes, considerando a possibilidade de a invisibilidade 

ser tomada como sinônimo de esquecimento. 

 

           A invisibilidade se dá à percepção como a dimensão mais cruel do passado a 

que se pode ter acesso. Situação insólita da memória, é também uma abstração por 

vezes ininteligível e que remete ao fantasmático, pois sabe-se que o objeto está lá, 

no passado,e que de lá envia sinais dessa sua frágil  permanência, mas Mnemosyne 

não o enxerga. Os rastros dessa experiência vivida são marcas cristalizadas, 

sofreram um embaraçamento no tempo e não ultrapassaram, por assim dizer, os 

limites do espaço do porão, permanecendo invisíveis do lado de fora, do lado da rua. 

Se para lembrar é preciso esquecer, como escreveu Izquierdo (2002) ao se referir a 

um dos grandes axiomas da memória, o que é preciso para reverter a invisibilidade, 

uma vez que a associo ao esquecimento?  Qual ação deflagra o processo de 

evocação do passado senão o de tornar visível, ver, portanto, um conjunto de 

imagens que de algum modo estabeleça ligações mesmo que fragmentadas com o 

passado?  

            

           Quando em abril de 2007 visitei a casa onde Joaquim morou não pude 

esconder meu desapontamento. Imaginava encontrar ali ao menos alguns vestígios 

de certo ambiente do passado, mesmo que aquele passado pessoalmente não me 

dissesse respeito, como de fato não o diz. Mas nada lá sequer me pontuou o que me 

haviam contado os filhos, ou o que me informaram as notícias dos jornais da época 

de Joaquim.  

            

           A casa onde Joaquim morou e o porão (fig.29) onde construiu seus aviões 

não são lugares de memória, mas provocam rememoração naqueles que 

conviveram com ele. Ao não serem lugares de memória, podem ser interpretados 

como lugares de esquecimento, no sentido em que o esquecimento é entendido não 
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como “destruição inexorável”37 do passado, na expressão de Ricouer, nem como 

oposição à memória, mas segundo a idéia de contigüidade entre lembrar e 

esquecer.       

            

           As fendas no assoalho daquela casa da infância somente aos filhos talvez 

não causassem desapontamento. Por certo, aquelas fendas remeteriam ao assoalho 

novo, e ao que estava abaixo dele: o porão amplo e iluminado, o pai trabalhando, os 

sons das ferramentas e a voz do aviador entre tentativas, acertos e erros. A casa 

está alugada, e funciona como uma pensão. Quando o gerente da casa de cômodos 

gentilmente me conduziu até o porão, identifiquei apenas os pilares de madeira que 

ainda o sustentam. Todo o espaço é um enorme amontoado de móveis, bicicletas e 

todo tipo de objetos já sem utilidade. Artefatos dos quais alguém, por uma razão que 

me parece bastante clara, não deseja livrar-se. O porão iluminado que a fotografia 

mostra, agora é apenas um depósito coberto por poeira. O ar é pesado, úmido, e há 

um cheiro desagradável do qual não se pode escapar. Não consegui ver os cantos 

do porão, e pouco vi do piso, tal a escassez de luz. O teto está tomado por cupins. A 

única compensação a esse desconforto deflagrado pelo esforço de entrar no porão 

foi o momento da saída. O porão e a casa são um cortiço cheio de emendas, de 

pequenos reparos que os distanciam ainda mais do passado e ou que, num capricho 

dos olhares entre a memória e o esquecimento, os aproximam mais dele. A casa 

parece ter perdido o sentido que tinha.  

            

           Bachelard (2005, p.23) propõe que através das lembranças das casas em 

que vivemos seja possível “isolar uma essência íntima e concreta que seja uma 

justificação do valor singular de todas as nossas imagens de intimidade protegida”. 

Logo, a idéia de uma casa cuja permanência de significados está ligada à lembrança 

                                                           

37 RICOEUR, Paul. La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. Ao analisar a questão pensada 

por Heidegger na qual haveria uma oposição entre o que já não é  e o que foi, Ricouer conjuga essas 

flexões ao dizer que como passados pertencem a um mesmo plano temporal, e que a oposição 

referida seria apenas aparente. Logo, segundo Ricoeur, de todo passado que conserva marcas e 

vestígios é possível reverter a trajetória que ruma à sua destruição inexorável, ao contrário do 

passado superado, do que não há mais que ausência, cinzas, ou uma memória que “borra o 

aprendido ou vivido”, tornando-se ilegível e, portanto, irrecuperável. pp.56. 
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do pai marca uma relação de afetividade com a experiência vivida especialmente em 

sua companhia. Um conjunto de lembranças é acionado nessa essência, pois é a 

partir da rememoração da casa paterna que o vivido ganha uma dimensão particular 

para cada indivíduo. Para o autor, “Os verdadeiros bem-estares têm um passado”. 

(p.25), ao que convém haver um lugar, pois “...quando a casa se complica um 

pouco, quando tem um porão e um sótão, cantos e corredores, nossas lembranças 

têm refúgios cada vez mais bem caracterizados”. (p.27-8). No passado, naquele 

porão essencial e íntimo, o pai seguramente era encontrado, os filhos poderiam 

desejar saber dos segredos do trabalho do inventor e tornarem-se seus cúmplices, 

fingirem compreender, como a criança finge na infância, o funcionamento das 

máquinas que voam. “Parece que nesse paraíso material o ser mergulha no seu 

alimento, é cumulado de todos os bens essenciais”. (p.27).  

 

 
 Fig.29  O porão iluminado. Acervo da família.         
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           A imagem desse porão é uma síntese do trabalho do inventor. Proibido de 

fabricar aviões – mesmo a alteração no chassi do velho automóvel não teria 

aprovação de seu construtor – é nesse lugar que da rua não se vê que começaram 

os experimentos em aeronaves. Como lugar do segredo, o porão aparece como 

espaço inviolável, privado, e conferiu segurança ao inventor ao protegê-lo da 

exterioridade, da ambiência da casa, que é o centro da cidade, o entorno da praça 

central, lugar do Paço Municipal e dos casarões antigos do tempo da escravidão. 

Por outro olhar, o porão é metáfora dessa invisibilidade, está na cidade, mas dada 

sua natureza, que é a de não ser avistado, está também fora dela, uma vez que os 

mapas das cidades não mostram porões nem casas, mostram traçados de vias e 

seus cruzamentos. Mesmo as mais novas tecnologias como o Global Position 

System (GPS), ou os colossais sistemas bélicos de localização de prédios não 

conseguem ver porões. Em sua profundidade, a cidade é invisível, assim como a 

face autodidata de Joaquim. 

            

           O elenco de motivos - e talvez não de razões - para esse estado de 

invisibilidade da produção de Joaquim é extenso, e veio sendo trabalhado ao longo 

deste trabalho, mas aqui o retomo, na tentativa de sublinhar os dados mais decisivos 

para essa situação. Joaquim e seu trabalho permaneceram ignorados porque, 

primeiramente, ele era um homem que não pertencia ao círculo fechado e 

supostamente nobiliárquico da cidade, era filho de um imigrante português e não 

freqüentou a escola. Assim, a preservação de sua memória não interessou ao grupo 

que desejou construir para toda a comunidade uma memória oficial da cidade 

baseada na tradição, e cuja trama destaca os barões do charque, militares e artistas, 

atores sociais que reforçam a idéia de uma suposta capital riograndense da cultura, 

uma cultura aliás aproximada à força da cultura européia, especialmente a francesa, 

do que na cidade não há muito mais que algumas poucas famílias de descendentes 

de imigrantes daquele país.  

             

           O tempo em que Joaquim apareceu já era o momento da aviação, e portanto 

dizer dele que era um homem à frente de seu tempo soaria como contradição. 

Homem de seu tempo, sim, mas atuando num cenário local avesso a mudanças. No 

entanto, é esse mesmo tempo da aviação que, dado num Brasil sob a chancela de 
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um estado totalitário e às vésperas de um conflito bélico mundial, vai contribuir para 

o esquecimento do inventor e sua obra no mapa da construção aeronáutica 

brasileira. Via de regra, o Estado brasileiro através de sua política de industrialização 

numa conjuntura de mudança política (Leopoldi, 1999), se caracterizou pelo 

incentivo e controle da produção industrial brasileira do período, mas submeteu 

setores como o da construção aeronáutica ao modelo norte-americano.  

            

           Noutro campo, o da Arte, a canção Joquim fez um arremedo de resgate ao 

criar uma figura mítica, o que de certa forma também colaborou para que essa 

história mergulhasse num enredo de tempos históricos diferentes, dificultando a 

identificação de sua personagem regional inspiradora, e conseqüentemente de sua 

produção. Sob o olhar biográfico que busca a recomposição de uma memória 

fracionada entre o vivido e o inventado, considero que a canção não cumpriu outro 

papel que não o de contar uma história, restringindo-se ao entretenimento. Assim, 

enquanto permanece como expressão artística alicerçada no poder de 

convencimento e de sedução que a palavra cantada possui, a canção aproxima a 

vida real de Joaquim de um esquecimento quase irrecuperável, torna-a uma 

memória borrada, ilegível enquanto experiência vivida. O sopro de vida que devolve 

historicidade a esse homem está, por paradoxal que pareça, a cargo da academia, 

lugar pelo qual Joaquim jamais transitou oficialmente. Pela canção, nada se saberia 

do indivíduo real e de sua história. 

            

           Por fim, cabe lembrar que durante o Estado Novo se deu um importante 

movimento para construção de uma chamada identidade nacional brasileira38. A 

intelectualidade arrebanhada por Vargas encarregou-se de conferir ao regime as 

bases de uma sociedade pretensamente una e coesa, condizentes com o ideário do 

novo Estado. O produto daquele esforço foi um simulacro de identidade nacional 

representada pelo novo homem brasileiro, modernizado por cima (Cavalcanti, 1999), 

                                                           

38 Conforme Eugênio de Ávila Lins, referindo-se ao contexto da arte brasileira do século XVIII, e ao 

sugerir que essa fosse revisada, propôs também uma revisão na questão em lide: como pensar uma 

identidade nacional nos anos 30, do Estado Novo? EM II Seminário Internacional sobre Memória e 

Patrimônio, UFPel/ICH. PPG em Memória Social e Patrimônio Cultural. Mesa redonda. 2007. 
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que em nada lembrou o Brasil em sua diversidade cultural. Segundo Lins (2007), 

Minas Gerais foi o esteio dessa identidade, e sua memória considerada como 

comum à nação. Considerou-se, portanto, que dentro do próprio estado mineiro 

havia uma memória única, homogênea. Pelo viés sociológico, também para Miceli 

(1999) esse processo formador da identidade nacional embasou-se em noções 

elitizantes oriundas da tradicional família mineira do início do século XX, que 

acabaram sendo referência para a construção de uma memória nacional. Por essa 

via, as manifestações culturais de caráter popular foram reinterpretadas de modo a 

legitimar aquela pretensa homogeneidade de credos, gostos e etnias. Nesse arranjo, 

portanto, é possível encontrar uma das explicações para a exclusão do projeto de 

Joaquim do grande projeto varguista, onde certamente não havia lugar para um 

nome não acadêmico, alinhado ou não ao regime, dado que, como referem os 

autores, importou ao regime atribuir a esse novo homem brasileiro características de 

uma determinada elite e ou de uma intelectualidade.  

            

           No velho continente, meio século antes, a cidade de Paris já era considerada 

a capital mundial da aviação desde a fundação do Aéro-Club de France, em 1898 

(Almond, 1997). No aeroclube francês surgiram as primeiras orientações para 

criação de aeroclubes em várias partes do mundo, sendo intensa a circulação de 

cientistas, artistas e intelectuais nos lugares onde aconteciam demonstrações de 

novos inventos. Como lembra o autor, aviação e fotografia foram descobertas 

múltiplas e contemporâneas, e a fotografia cumpriu importante papel ao divulgar a 

aviação. Ainda segundo Almond, naquele painel, homens de pouca ou nenhuma 

formação teórica tiveram, cada um a seu tempo e segundo suas circunstâncias, 

participação no processo de popularização da arte de voar. Ao menos na Europa, foi 

comum a participação e o reconhecimento de indivíduos que estudavam pouco e 

construíam aparelhos que, em dezenas de casos, não decolavam. No Brasil a 

ausência da formação acadêmica parece vir acompanhada de um pudor não 

justificável, pois demonstra o desconhecimento do papel da curiosidade, da 

necessidade de criar e do desejo de comunicar algo a alguém, características do 

homem desde sua mais remota ancestralidade. Assim, a história de vida de Joaquim 

Fonseca retraiu-se para o interior do círculo de seus descendentes. A cidade de 

Pelotas, em cujo imaginário observo certo orgulho de no passado ter sido chamada 
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Princesa do Sul e posteriormente Atenas riograndense, e que no presente sublinha 

de pronto a recuperação de seu casario do centro histórico, feita pela UNESCO 

através do projeto Monumenta, foi também cenário da vida desse ator social, mas 

Joaquim Fonseca não consta da lista de figuras ilustres desta cidade dita 

aristocrática e tradicional. Na verdade, nem poderia constar, pois a cidade do 

inventor diletante é uma Pelotas também tornada invisível pela força de uma 

memória ensinada e repetida à exaustão. O brilho de Joaquim são pensares e 

fazeres fronteiriços ora do território do mito, ora do esquecimento, mas prestes, 

quem sabe, a transfigurarem-se em passado reconhecido, memória reconstruída, 

história recuperada. 

            

           A idéia de que o patrimônio histórico e cultural de Pelotas não estaria restrito 

as edificações da cidade antiga ou a sua tradição doceira, nem ao conjunto das 

belezas naturais de seu entorno, abre espaço para novos elementos, cumprindo um 

papel educativo na construção do conhecimento e na formação da cidadania ao falar 

de uma experiência de vida vivida para além da academia e do círculo das elites 

locais e de seus feitos históricos. O saber fazer e a inventividade de Joaquim 

Fonseca, ao serem inseridos no que se postula na contemporaneidade como bem 

cultural, devem receber tratamento com vistas a ser preservado como patrimônio 

material e imaterial. Penso aqui no que diz Fonseca (2005, p.224): “Abre-se, assim, 

no patrimônio, lugar... para saberes e fazeres. E, no nível do simbólico, tornam-se 

possíveis leituras menos limitadoras”. Busco na autora a idéia da ampliação das 

discussões acerca da questão patrimonial para além dos limites do dito excepcional, 

vendo o patrimônio realmente como algo em processo, reconhecendo nele seu 

caráter orgânico. É a partir dessa idéia que fundo o entrelaçamento desse estudo 

biográfico com a questão patrimonial entendendo que, estando constantemente em 

reelaboração, o conceito de patrimônio deve contemplar produções individuais 

significativas, como acredito ser o caso em foco. Transpondo o conceito de 

patrimônio ao nível de categoria de pensamento, Gonçalves (2003) escreve que o 

patrimônio deve ser entendido ou interpretado como dado da diversidade, como 

manifestação cultural de indivíduos e grupos. Joaquim seguramente se insere aqui, 

pois se sua obra é marcada pelo conhecimento construído de forma autônoma, e 

não pelo conhecimento via formação acadêmica, constitui de pronto uma face 
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singular da diversidade cultural daquele grupo de pioneiros da aviação. A discussão 

em torno desse justo reconhecimento opera com dados peculiares em relação a 

essa personagem, pois seus saberes o conduziram na direção de uma correção 

técnica, conferindo cientificidade aos seus projetos e ao modo com que os executou. 

Dessa forma, sua produção faz parte do grande esforço de industrialização iniciado 

nos anos 20, em especial na construção aeronáutica brasileira, no sentido de 

desenvolvimento e divulgação de uma nova cultura tecnológica. 

 
3.3  Cronologia 
1922    
Trabalha com o pai na revenda de automóveis em São Lourenço do Sul. Faz sua 

primeira experiência em mecânica alterando o chassi de um Ford Modelo T. A 

família cria a primeira linha de transporte coletivo em automóveis na parte sul do 

estado. 
1925    
Retorna à Pelotas. 
1927   
Criação da Varig. Inauguração da Linha da Lagoa, ligando Porto Alegre, Pelotas e 

Rio Grande. Primeira linha aérea da Varig, é feita por um Dornier-Wal, hidroavião 

alemão, batizado no Brasil como Atlântico. 
1930 
Cria a Oficina Mecânica Fonseca. Presta serviço militar na Aeronáutica, na Escola 

de Aviação Militar, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, onde também assiste 

aulas de Engenharia como aluno ouvinte, e trabalha nas oficinas da escola.  
1931 
Aproxima-se do Aeroporto Municipal. Participa da fundação do Aeroclube de Pelotas 

onde faz curso de piloto e recebe brevê. Criação do Departamento de Aviação Civil 

(DAC), subordinado ao então Ministério de Viação e Obras Públicas. 
1936  
Inicia a construção de seu primeiro avião, o F.1, feito em segredo, no porão de sua 

casa. 
1939  
Primeiro vôo do F.1. Início da II Guerra Mundial. 
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1941 
Criação do Ministério da Aeronáutica, pasta ocupada primeiramente por Joaquim 

Pedro Salgado Filho. 
1943 
Voa no F.2 ao Rio de Janeiro. No Campo dos Afonsos, o aparelho é testado por 

técnicos da Aeronáutica. Aprovado, recebe homologação sob registro PPTXV. 

Integra pela segunda vez a diretoria do Aeroclube de Pelotas como Diretor Técnico. 
1944  
Com o Cidade de Pelotas representa a cidade no IV Acampamento de Vôo à Vela, 

realizado pela Varig, em Osório/RS. Apenas 14 aviões motorizados participam dessa 

edição internacional do evento. 
1945 
Nova viagem ao Rio pilotando o Cidade de Pelotas. Vende o aparelho para o 

Aeroclube de Ponta Grossa/PR. 
1946 
Declara à imprensa que os projetos e cálculos da futura aeronave, o F.3, já tramitam 

no Ministério da Aeronáutica. O Ministério que lhe negaria não só a homologação do 

novo protótipo como também a licença e o financiamento para a instalação da 

Sociedade Industrial de Aviões Pelotense. Amplia a oficina mecânica, que continua a 

consertar aviões.  

1950  
Consolida-se como industrial do ramo de autopeças ao criar a Guarany Autopeças. 

Abre duas lojas em Porto Alegre e uma em Pelotas para vender sua produção. 
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Conclusão 
 
           O fechamento deste texto propõe algumas reflexões sobre os caminhos 

percorridos por Joaquim na construção de seu conhecimento e de como o aplicou 

aos seus projetos. Primeiramente cabe dizer que, embora eu possa ter dado a idéia 

de que o presente trabalho tratasse de uma biografia como a entendem alguns 

círculos acadêmicos, nada mais fiz que tentar buscar contextos históricos e pessoais 

da vida de Joaquim que ajudassem a explicar sua passagem pela história da 

construção aeronáutica brasileira no grupo de pioneiros da aviação civil. Logo, é 

provável que este texto seja interpretado mais como um estudo biográfico 

contextualizado ou temático do que como uma biografia propriamente dita, ou 

mesmo entendido como aquilo que ele não é, ou seja, um trabalho alinhado ao 

modelo “biografia e contexto”, uma vez que tal diferenciação é um equívoco na 

medida em que toda experiência se dá em determinados contextos que são sempre 

culturais, o que torna impossível compartimentar e dissociar indivíduo e 

circunstância. 

            

           Ao finalizar as últimas seções ocorreu-me que o próprio título do trabalho 

estaria de alguma forma mal formulado. Antes de chamá-lo Uma história de 
invenções: memória, narrativa e biografia em Joaquim Fonseca, pensei que 

devesse nomeá-lo Uma história de invenções: esquecimento, memória, 
narrativa e biografia em Joaquim Fonseca. Não trato aqui de um capricho, nem 

da não observância das categorias utilizadas, mas da importância que o 

esquecimento assumiu frente a invisibilidade de minha personagem e de sua 

produção. Certo é que memória e esquecimento não são categorias opostas, mas 

contígüas e complementares. Logo, a dúvida derivou do impacto que a categoria 

provocou nesse estudo - enquanto eu buscava localizar, entender e remover notas 

mitobiográficas e camadas de tempos embaraçados no entorno da experiência de 

Joaquim - e não de uma suposta incorreção ou incorrespondência entre título e 

objeto de pesquisa.  
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           As notas mitobiográficas referidas são o produto da canção Joquim, e estão 

relacionadas a música enquanto uma das mais importantes manifestações do 

espírito humano, ligada a questões de estética como a expressão e a beleza, como 

diferente forma de linguagem e de recriação da realidade. Mas é o ato narrativo de 

Joquim em seus diferentes tempos que corrompem a história real de Joaquim, 

mostrando outra história, uma história imaginada tomada como verídica, e que está 

dentre os elementos encobridores desse passado. 

            

           A produção de Joaquim começou pela intervenção na estrutura de um 

automóvel, o chamado carro “espichado”, usado no transporte coletivo entre São 

Lourenço e Pelotas por volta de 1922. Seguiu-se a construção da lancha Magestoza 

e a construção do primeiro avião. Vieram ainda o segundo avião, o F.2, homologado 

pela Aeronáutica e que fez mais de trezentas horas de vôo, e o projeto do F.3, a 

terceira aeronave do construtor. Em momento posterior apareceram outras 

máquinas, como a torre utilizada na feitura de autopeças, em funcionamento até os 

nossos dias. 

            

           A primeira questão deste trabalho é a proposta de recuperação dessa história 

de vida. Outra questão, que vem justificar a primeira é a de entender o processo 

criativo e de aprendizagem de Joaquim enquanto mecânico de automóveis, 

construtor de aviões e industrial e comerciante de autopeças. Como ele aprendeu, o 

que leu e como chegou a construir o que construiu? 

            

           Todo o conhecimento de Joaquim iniciou pela observação. Vieram depois as 

leituras e o momento da experiência. Isso dado em ambiente não acadêmico, à 

exceção dos meses em que assistiu, em 1930, aulas de Engenharia como aluno 

ouvinte, quando fez os primeiros contatos com aviões, na Escola de Aviação Militar, 

no Rio de Janeiro. Esse roteiro era móvel, pois houve momentos em que a tentativa 

de construção se deu mesmo em meio às leituras. No caso dos aviões, somaram-se 

observação, as aulas, o trabalho nas oficinas da Escola Militar e o saber fazendo 

adquirido ao longo do tempo em que em São Lourenço trabalhou na revenda Ford 

do pai e em sua própria oficina mecânica em Pelotas. Em síntese, trata-se de um 

modo particular, independente e autônomo de aprender a fazer, pois nos momentos 
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mais expressivos de sua produção Joaquim esteve só, enclausurado no porão de 

sua casa, afastado, para o bem e para o mal, das formalidades da academia. 

            

           Dentre os vários indícios que ajudam a entender, não sem certa 

nebulosidade, como se deu todo esse processo, alguns merecem atenção especial 

dada sua recorrência e a conseqüente importância que adquirem nesse quadro. 

Como sugerido no capítulo 1, a intervenção no Ford Modelo T estaria ligada ao fato 

de que, uma década antes, em 1911, dois imigrantes italianos já terem realizado 

uma intervenção idêntica em São Paulo. Joaquim foi, como revelaram as fontes, 

também um assíduo e interessado leitor. A leitura da notícia, no entanto, não deve 

tê-lo ensinado como proceder, tendo sido ali a vez da experiência, pois a simples 

associação dessas idéias, experiência vivida e experiência narrada, não ajuda a 

compreender como se deu a alteração na estrutura daquele automóvel.  

            

           O caso da construção do primeiro avião, o F.1, é diferenciando dos demais 

protótipos brasileiros do período dos pioneiros da aviação civil por uma peculiaridade 

que não apareceu registrada nos relatos orais nem nos jornais da época. O próprio 

História da Construção Aeronáutica no Brasil, do jornalista e historiador Roberto 

Pereira de Andrade ignora o F.1, surgido em 1939, e sua composição, dado que, em 

forma de consenso, a utilização de um motor de automóvel para fazer decolar o 

avião foi sobretudo uma notável demonstração de conhecimento em Mecânica, ou, 

dito de outra forma, das mudanças necessárias para transformar com sucesso 

aquele motor. Um bom exemplo para comprovar esse conhecimento e a constante 

atualização do construtor está no fato de que no Brasil, alguns anos mais tarde, 

quando Joaquim já havia construído seu segundo aeroplano, portanto em meados 

da década de 40, um engenheiro do Exército conseguiu transformar um motor de 

automóvel num provável motor para aeronaves, como aludido no capítulo 2. As 

alterações que Joaquim fizera no motor Ford são seu segredo industrial, já 

imemorial, e se anteciparam ao feito do engenheiro militar, largamente noticiado.  
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           Observar o período em que alguns eventos aeronáuticos aconteceram pode 

colaborar para a compreensão de como se deu não apenas a continuidade dos 

saberes de Joaquim e de suas descobertas, mas principalmente seu gosto pela 

aviação. Quando o construtor utilizou o motor de automóvel no avião, já havia pelo 

mundo experiências semelhantes, embora no Brasil isso só viesse a ocorrer, de 

acordo com a literatura aqui utilizada, com Joaquim e com o major Peixoto. Ainda, 

em 1927, quando a Linha da Lagoa começou a operar, Joaquim já havia retornado à 

sua cidade natal, e em breve se estabeleceria como mecânico de automóveis, além 

de prestar serviço militar na Aeronáutica. Logo, não se trata de uma mente genial no 

sentido de uma originalidade, mas de uma mente centrada, atenta e desperta, em 

constante contato com a dinâmica da indústria aeronáutica do Brasil e do exterior. 

Assim, torna-se plausível a hipótese de que os vôos pioneiros da Varig por essa 

região tenham despertado em Joaquim o desejo de construir um avião, bem como 

os do correio aéreo internacional que a partir de 1926 ligaram a Europa ao Brasil, 

Argentina e Chile, pilotados, dentre outros, pelo escritor Antoine Saint-Éxupery. 

Também, a idéia de que construir um avião fazia parte de um “sonho de menino” 

não é dispensável de todo, dado que Joaquim cresceu no período de franca 

divulgação do ideal aeronáutico. Parece haver certo encadeamento, uma seqüência 

cronológica entre os acontecimentos gerais da aviação e o trabalho de Joaquim. 

Sendo assim, ao diminuir as distâncias geográficas, a aviação também difundia 

idéias. O mérito pelo êxito de sua produção é, no entanto, do próprio construtor. 

            

           O F.1 seria o símbolo do período de um Joaquim bricoleur - é o aparelho mais 

instigante, que resultou feio, pesado demais, com motor de automóvel e rodas de 

motocicleta – que nesse experimento rudimentar, em rota litorânea, sobrevôou a 

Lagoa dos Patos e a Praia do Laranjal, e que em um tempo próprio descreveu no ar 

a sua particular Linha da Lagoa, diferentemente dos vôos dos aviões mais modernos 

que já cruzavam os céus dessa parte mais ao sul do continente. Essa identidade se 

retrairia ao entrar em cena outra face de Joaquim, aquela que amplia o feixe de 

relações entre seus espaços e modos de ação. 
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           A questão do F.2 já se insere no âmbito do profissional. Em 1943, já piloto 

brevetado, Joaquim foi reeleito Diretor Técnico do Aeroclube de Pelotas, e como tal 

pilotou esse aparelho primeiramente até Porto Alegre, e semanas após, decolou 

nele em direção ao Rio de Janeiro. Avião para treinamento de pilotos e para turismo, 

também esse aparelho se diferenciou dos demais aviões fabricados no Brasil nas 

décadas dos anos 20 e 30, pois foi construído inteiramente com recursos privados, 

enquanto que outros construtores já recebiam incentivos do Estado. Apresentado 

naquele mesmo ano aos técnicos e autoridades da Aeronáutica, com êxito que 

repercutiu em alguns dos principais jornais do país, foi o sucesso desse aeroplano 

que teria reforçado em Joaquim a idéia de projetar e construir um outro aparelho. 

Essa terceira aeronave esteve nos planos do construtor como último passo na 

direção da instalação de uma fábrica de aviões em Pelotas. Mais moderno e 

aperfeiçoado, o F.3 ou o seu projeto fora a cartada decisiva do construtor, uma vez 

que o protótipo anterior não sofrera qualquer crítica. Baseado nisso, Joaquim teria 

dado como certa a homologação e a licença para a produção em série desse novo 

avião na Sociedade Industrial de Aviões Pelotense. 

            

           Enquanto as entrevistas em História Oral trouxeram dados que puderam ser, 

em sua grande maioria, comprovados no cotejamento com outras fontes – embora 

não seja esse o seu fim -  como a impressa e a imagética, o mesmo não se deu 

quando comparei as duas análises dos aparelhos e de suas plantas. Referi-me no 

corpo do capítulo 3 a essas análises, destacando de cada uma os julgamentos feitos 

sobre os projetos. Ao resultado da primeira análise, que classificou os desenhos 

como incompletos, sem qualquer outro comentário, se opuseram os resultados da 

segunda. Comparando-as, percebi que a primeira análise, essa sim, foi incompleta, 

pois o resultado da observação seguinte veio trazer uma importante contribuição que 

acabou por esclarecer o porquê de a construção dos primeiros aviões ter antecedido 

os projetos, explicando também o caso do terceiro aeroplano, cuja feitura obedeceu 

uma provável mas não determinante maneira de fazer utilizada na academia. 

            

           Ao deparar-me com as diferentes inscrições “construído” e “projeto” 

constantes das plantas dos aviões de Joaquim, julguei que a aprovação do F.2 o 

tivesse levado, às pressas, a fazer ou encomendar os projetos dos dois aparelhos 
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na intenção de equipará-los aos demais protótipos que seguiam as regras de 

construção aeronáutica, e que o terceiro aeroplano seguira essas regras como para 

facilitar sua homologação e garantir a concessão da licença para a fábrica. 

Percepção preconceituosa, pois as plantas aparecem na descrição mais apurada 

como documento as built, como construído, e documento as projected, como 

projetado, em igual tempo verbal, o particípio passado, mas de significados 

diferentes, e de acordo com orientações técnicas.  Revelação de que Joaquim sabia 

que podia construir um avião e só depois fazer o projeto. O conhecimento dessa 

norma técnica de engenharia pode ter sido adquirida, inicialmente, quando Joaquim 

prestou serviço militar na Aeronáutica, mas também através das leituras posteriores, 

a que ele mesmo se referiu como sendo leituras de “tratados técnicos nacionais e 

estrangeiros”, do que apreendo que o construtor possuía algum conhecimento de 

uma língua estrangeira, provavelmente o Inglês, o que não causa admiração, dado o 

interesse por outras áreas, como a da Psicologia, referido em entrevista com um 

vizinho do inventor. 

            

           A entrevista com o acadêmico em Engenharia que fez essa nova leitura do 

projeto do construtor derrubou outra desconfiança igualmente permeada pelo 

preconceito, ou seja, a de que Joaquim não teria sido o autor dos projetos. Embora 

não haja provas irrefutáveis de que Joaquim os tenha inscrito, a entrevista trouxe à 

tona uma dedução a qual eu não chegaria sozinho dada minha ignorância em 

relação ao fato de que Joaquim conhecia tais regras: um indivíduo que construiu 

sozinho dois aviões que levantaram vôo sabe explicar graficamente e ao modo de 

um engenheiro como os construiu. E mesmo que essa explicação gráfica resultasse 

incompleta, importa saber que foram registros orientativos, pois demonstram uma 

construção consumada, e também como o terceiro avião fora projetado.  Mas a 

questão expande-se para além do nome de quem fez aqueles desenhos. A questão 

central residiu em explicar a maneira, o caminho da construção desse saber fazer, 

como Joaquim chegou a construir sua Magestoza ou seu Cidade de Pelotas. Isso 

está, salvo novo lapso, colocado ao longo deste texto. 
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           Entre os anos de 1946 e 1947 Joaquim recebeu o documento do Ministério 

da Aeronáutica onde o governo negou-lhe a licença para a fábrica. Como referido, 

os aviões produzidos na Sociedade Industrial de Aviões Pelotense seriam utilizados 

no treinamento de pilotos e para turismo. Talvez aqui haja outra faceta desse 

inventor diletante, aquela que o identifica como dono de uma visão de um futuro 

bastante provável ao tentar produzir aeronaves destinadas ao turismo. De resto, 

Joaquim já havia declarado em entrevista que aquele era o momento da aviação, 

que os aviões seriam muito em breve o meio de transporte preferido por grande 

parte da população do país, e que Pelotas já estava apta a construir aviões. No 

entanto, sobrepuseram-se a esse projeto as disputas políticas internas, a pressão de 

grupos financeiros do centro do país e a situação de guerra que se avistara já 

quando Joaquim começava a pensar seu primeiro aeroplano.  

            

           Durante o conflito, a indústria brasileira de aviação perdeu espaços 

importantes. No início da guerra, o Brasil comprava aviões norte-americanos com 

recursos recolhidos através da Campanha Nacional de Aviação, mas ainda construía 

as células de aeronaves, embora importasse os motores. Finda a II Guerra Mundial, 

a situação da indústria aeronáutica brasileira não melhorou, pois a grande sobra de 

aviões norte-americanos passou a abastecer mercados como o brasileiro. Assim, a 

intenção do Estado em armar a Aeronáutica obteve, finalmente e de certa forma, 

algum sucesso, mas a produção de aviões por uma indústria genuinamente 

brasileira sofreu um enorme adiamento. As conseqüências dessa situação se 

fizeram sentir nas fábricas já existentes mas, principalmente, afastaram do campo 

das possibilidades projetos como o de Joaquim. Vitória do “índio” e do “plantador de 

batatas”? 

            

           Como os destinos humanos não podem ser antevistos, pois há rupturas, 

sobreposições e imprevistos que condicionam novas estratégias e novos projetos de 

vida, a partir daquela negativa por parte do governo a trajetória do construtor sofreu 

uma mudança. Essa mudança, no entanto, deve ser observada como a afirmação de 

uma identidade, a de construtor, com uma forte inclinação para o mundo da 

Mecânica. A habilidade do piloto traduziu-se em capacidade de redirecionamento do 

projeto de Joaquim, uma vez que seu saber fazer não esteve restrito aos aviões, 
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embora nessa sua nova fase continuasse por algum tempo a consertar aviões em 

sua oficina. Impedida de se transformar em Sociedade Industrial de Aviões 

Pelotense, a Oficina Mecânica Fonseca originou, na década dos anos 50, a fábrica 

Guarany Autopeças. 

            

           A contradição existente entre o não poder fabricar aviões mas poder 

consertá-los e ainda fabricar autopeças é aparente, e está colocada no contexto 

histórico do pós-guerra. A capacidade de construir aeronaves não foi posta em 

dúvida a partir da homologação do F.2, mas como descrito acima, motivações de 

outra ordem condenaram o projeto da fábrica. Em suma, naquele cenário, importar 

sobras de guerra a preços ínfimos foi, aos olhos do Estado, a maneira mais rápida 

de armar não somente a Aeronáutica, mas também de equipar as companhias 

aéreas brasileiras, uma vez que os aviões norte-americanos usados na guerra para 

transporte de pessoal e de carga foram transformados em aviões para uso civil, o 

que de certa forma explica o fato de Joaquim não receber incentivos para sua 

fábrica, mas poder continuar a intervir em aviões, consertando-os, e também instalar 

uma fábrica de autopeças. Pelo olhar antropológico, a Guarany Autopeças seria uma 

resposta ao “índio” e ao “plantador de batatas”, pois enquanto o Rio grande do Sul 

continuou na condição de estado celeiro, ele, Joaquim, em sua fábrica, firmava 

posição em defesa da indústria. A prosperidade da fábrica de autopeças levou 

Joaquim a abrir uma loja em Pelotas e duas outras em Porto Alegre, que passaram 

a vender sua produção industrial.   

            

           A viagem de Joaquim à Europa e aos Estados Unidos em 1956 é 

emblemática, pois caracteriza uma mudança não apenas na linha do projeto de vida, 

como também na de suas identidades, uma vez que o bricoleur retraiu-se ainda mais 

e, um pouco menos, o engenheiro. Essa pequena transição identitária é 

protagonizada pelas figuras do industrial e do comerciante, uma vez que a 

experiência adquirida parece habilitar Joaquim ao fabrico de autopeças a ponto de, 

segundo a narrativa da filha ao se referir à competitividade da fábrica do pai, 

comprar matéria-prima diretamente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e 

visitar fábricas e montadoras norte-americanas no intuito de se atualizar em 

questões de administração empresarial, e no de estabelecer novos contatos 
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comerciais, o que se comprova pela importação da já referida máquina para a 

produção de escapamentos. A narrativa da filha ilustra a determinação do industrial 

que, ao contrário dos demais empresários do ramo na região, fazia negócios sem 

qualquer intermediação com a principal produtora de aço do país, bem como com 

empresas norte-americanas do setor automotivo.  

            

           Entre o bricoleur e o engenheiro há o inventor diletante, certamente, mas a 

esse se agregam o industrial e o comerciante. Ainda que marcada pelo diletantismo, 

essa nova fase de Joaquim sublinha certa paixão pela inovação, que não fora 

recente, data de sua juventude, mas que a partir de meados dos anos 50 até o início 

dos 60 encontra um país de relativa estabilidade política e de progresso econômico. 

A título de digressão vale lembrar que, apesar desses avanços, a situação da 

indústria aeronáutica brasileira continuava a mesma, e a própria Aeronáutica, 

preterida: no segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) a Aeronáutica se 

colocou em aberta rebelião após o atentado da Rua Toneleros, que vitimou 

fatalmente um de seus oficiais; no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) o 

Exército e a Marinha foram reaparelhados, e a Aeronáutica permaneceu isolada e 

sem força política, apesar das quarteladas de fevereiro de 1956.  

            

           Nessa perspectiva decadente da indústria aeronáutica brasileira e do próprio 

Ministério, é importante frisar também essa opção de Joaquim pela indústria de 

autopeças como sendo baseada em critérios práticos, consoantes com o momento 

de desenvolvimento industrial no país, pois é a partir de 1956 que as grandes 

montadoras de automóveis passam a se estabelecer no Brasil criando demandas 

como a de fábricas de acessórios automotivos. A condição de empreendedor 

caracterizou Joaquim desde a criação da linha de transporte urbano entre São 

Lourenço e Pelotas, e a idéia da fábrica de aviões é retomada em sua essência 

naquele então presente 1956. É Ricoeur quem nos ensina que cada período tem 

esperanças que não são levadas a termo, mas que por isso mesmo, por se 

manterem como tais podem ser retomadas, o que nesse caso denota uma presença 

de espírito, a percepção aguçada característica dos empreendedores. 
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           A terceira e última questão problematizadora, dada sua complexidade, criou a 

princípio certo desconcerto, um duplo desconcerto. Refiro-me à invisibilidade da 

produção de Joaquim, do ocultamento de sua história de vida e de sua memória, 

mas também ao sentido paradoxal criado por essa expressão aqui utilizada. Ao 

afirmar que essa trajetória permanece invisível, digo simultaneamente que também é 

visível pois, não sendo assim, de que outra forma algumas pessoas saberiam dessa 

história, como me surgiu, seria uma invisibilidade parcial? Trata-se de uma 

invisibilidade ao nível do social, pois é a sociedade na qual essa história se deu que 

não a reconhece, e que, por fim, não a vê. Não há, pois, uma memória social de 

Joaquim Fonseca. Há apenas uma memória familiar, de grupo, que mesmo assim 

não foi a que predominou. Prefiro pensar o referido paradoxo como apenas um jogo 

de significados registrando, no entanto, sua aura de pertinência no campo da 

semântica.  

            

           Detendo-me então ao âmbito da pesquisa e do que a partir dela pude apurar, 

registro que mesmo uma breve revisão bibliográfica centrada na invisibilidade expõe 

uma série de trabalhos que versam tão somente sobre questões de gênero, etnias e 

camadas sociais. Nesse ínterim, e contrastivamente, a invisibilidade da figura de 

Joaquim parece derivar da observação de um artefato alienígena, como se fosse um 

texto de tema e linguagem desconhecidas para o qual seria necessário carrear toda 

a atenção possível sob o risco de vê-lo escorregar para o esquecimento. Essa 

atenção, no entanto, não parece ter estado disponível dada a inexistência de 

vínculos entre essa história e a história oficial, ou, dito de outra forma, não existiram 

dados biográficos comuns à Joaquim e a Pelotas da tradição, independendo dos 

referentes dessa tradição. Ao revelar os caminhos de uma aprendizagem e o 

desenho de um destino, esse drama revela ainda a incapacidade das elites locais, 

fossem elas quais fossem, em harmonizar tradição e inovação. Ao não se 

identificarem com o tema de Joaquim, é possível que essas elites o tenham banido 

simbolicamente para além dos limites da memória hierarquizada da cidade, na forma 

de um esquecimento implícito, o que explicaria seu estado de ocultamento e sua 

permanência no limbo dos sem nome, dos não identificados, dos clandestinos e dos 

invisíveis. Esta proposição, devo destacar, não trata da oposição binária e um tanto 

vaga entre elite e povo, até porque a trajetória de Joaquim se deu no âmbito de 
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algumas elites como a dos precursores da aviação, ou dos precursores do 

transporte em automotores, ou ainda de desportistas, o que o tornou desde sempre 

também um homem de ações, gostos e profissões de certa forma elitizadas. Desse 

modo, cresce a interrogação acerca dessa invisibilidade e, creio, faz retornar a 

questão de sua autonomia e de seu diletantismo como ponto nevrálgico dessa 

discriminação dada em meio às elites de um modo geral. 

            

           Por subjacência, essa crítica se aplica igualmente às elites em esfera 

nacional, em especial àquelas que se auto-proclamaram guardiãs da memória da 

construção aeronáutica brasileira, pois que optaram por manter viva uma memória 

também hierarquizada, nesse aspecto marcada pela preferência aos nomes e 

produções alçadas a determinado sucesso graças a atuação ou alinhamento na 

órbita do pensamento do Estado, sem considerar ou perceber aquilo que em 

Joaquim fora mais urgente: seu método autodidata de trabalho e a construção de um 

saber fazer, elementos constitutivos de um percurso formador da linguagem própria 

da pesquisa, dado que em suma toda descoberta ou mesmo um pequeno 

movimento na direção do conhecimento passa obrigatoriamente por momentos nos 

quais a experiência se impõe como única alternativa. A experiência antecede a 

linguagem, ao pensamento cabe a missão de construir representações verossímeis 

para o vivido. Dessa forma, o campo da Ciência e Tecnologia, expressão não usual 

naquele período de múltiplas descobertas no mundo da aviação, mas que fora em 

tese teatro de incontáveis experimentos, alguns deles tão esquecidos quanto os de 

Joaquim, reconheceria como sua e ou tomaria para si nos nossos dias a tarefa e o 

dever de promover o reconhecimento daqueles esforços individuais não apenas 

como divulgadores das então novas tecnologias, senão como inventores. 
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