
Mônica Cristina Corrêa

C oerente com a sua política editorial e abrindo espaço às interpre-
tações possíveis da História, a Revista HC publica artigo de au-
toria da pesquisadora Mônica Cristina Corrêa, cuja visão sobre 

a passagem do piloto-escritor Antoine de Saint-Exupéry pelo Campeche, 
em Florianópolis, difere da versão de João Carlos Mosimann, para quem tal 
presença é apenas uma lenda local, conforme afirma em seu livro "Os aviado-
res franceses – a América do Sul e o Campeche" (2012).  

Um estudo sobre a presença do aviador e escritor no Campeche

SAINT-EXUPÉRY 

Mônica C. Corrêa, pesquisadora e douto-
ra em Literatura Francesa, discorda: “Não há 
razões, se comparados documentos e depoi-
mentos, para que dúvidas pairem a respeito 
da  presença de Exupéry em Florianópolis”. 
Este é o ponto de vista defendido por Mônica, 
neste artigo.

Em outubro de 1929, um jovem piloto 
francês foi enviado à Argentina, pela 

Companhia de Correio Aéreo Aéro-
postale. 

Naquele tempo de pioneirismo 
aeronáutico, não se sabia que 

tal Companhia constitui-
ria um notável episódio do 

século XX, dada a bravura 
dos pilotos que se arriscavam 
ao voar em aviões muito precá-
rios. Tampouco se imaginava 
que o jovem enviado, Antoine 
de Saint-Exupéry (1900-1944), 
tinha a verve de um dos escrito-
res mais fecundos desse mesmo 
século. 
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O cotidiano de um ofício ainda novo ofere-
cia a um escritor embrionário seu principal tema: 
Saint-Exupéry imortalizou as façanhas de seus 
companheiros em várias obras e, em 1943, um ano 
antes de desaparecer no ar, publicou O Pequeno 
Príncipe, livro que se tornou best-seller universal, 
traduzido  em diversas línguas. Tornavam-se pere-
nes, pois, o autor, conhecido como “poeta da avia-
ção”, e sua história.

Em suas páginas, Saint-Exupéry incluiu o 
Brasil, terra que sobrevoou largamente no ano 
de 1930, conforme elucidam seus historiadores, 
em seu site oficial (www.antoinedesaintexupery.
com): “Nomeado chefe de exploração da Aero-
posta Argentina (afiliada da Aéropostale), An-
toine de Saint-Exupéry toma seu posto em 12 de 
outubro de 1929, em Buenos Aires, onde encontra 
seus camaradas Marcel Reine, Henri Guillaumet 
e Jean Mermoz. Tem por missão assegurar o bom 
funcionamento das linhas já existentes para San-
tiago do Chile, Assunção e Rio de Janeiro, 
gerir os funcionários e o equipamento. 

O considerável trabalho admi-
nistrativo não o impede de voar 
muito e longe, frequentemente à 
noite, e abrir novas linhas”.

Em 1933, a Aéropostale 
fundiu-se a quatro outras com-
panhias francesas dando ori-
gem à Air France, mas, nes-
se curto intervalo de tempo, 
a vida de Saint-Exupéry já havia 
sido muito marcada por essa fase, conforme ele 
escreveu em “Je suis allé voir mon avion ce soir”, 
um texto recentemente descoberto (2007): “Vol-
tando da América do Sul onde, passo a passo, 
eu havia me misturado aos costumes do Brasil, 
ou da Patagônia, aos problemas locais, aos  mil 
‘elementos’ de outras famílias humanas, eu não 
podia mais tão facilmente viver como absolutas 
as histórias de meus mouros sob suas tendas”. 

"Em 1943, foi publi-
cado, em Nova York, 

o livro O Pequeno 
Príncipe, de autoria 

de Saint-Exupéry. O 
autor, era também 

piloto, desapareceu 
no ano seguinte sobre 

o Mediterrâneo, em 
missão durante a II 

Guerra, sem conhecer 
o sucesso universal de 
sua obra. Há 70 anos, 

o  O Pequeno Príncipe é 
mundialmente tradu-

zido e permance entre 
os mais vendidos em 

vários países".
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Antoine de Saint-Exupéry 
nasce em Lyon. É o terceiro filho 
de Marie e Jean de Saint-Exu-
péry, numa família com cinco 
crianças, três meninas e dois 
meninos.

1900

A família perde o chefe, 
Jean de Saint-Exupéry, víti-
ma de um ataque fulminante. 
Muda-se para o castelo de La 
Mole. As crianças têm uma 
infância feliz, nos dois caste-
los familiares, especialmen-
te em Saint-Maurice de 
Rémens, a 40 km de Lyon.

1905

Saint-Exupéry, aos 8 
anos, inventa uma bicicle-
ta voadora. Faz o desenho e 
pede a um carpinteiro que a 
adapte. Mas a ideia de reci-
clar um “motor” com gasoli-
na acaba numa explosão que 
fere, de leve, seu irmão mais 
novo, François.

1908

Antoine, apesar da proibição 
da mãe, vai até Ambérieu, pequeno 
aeródromo, próximo de Saint-Mau-
rice, e convence os pilotos de que 
tem autorização familiar para en-
trar num avião. Faz seu batismo do 
ar num Berthaud Wroblewski.

1912

SAINT-EXUPÉRY

Berthaud Wroblewski W-I. 1910.

 Saint-Maurice de Rémens.

La Mole.
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Saint-Exupéry faz 
aulas de pilotagem 
em Strasbourg e 
obtém o brevê de 
piloto militar.

1921
A empresa Latécoère envia 

pilotos à América do Sul para os 
primeiros voos de reconhecimen-
to. Já há registros de passagens 
por Florianópolis, com aterrissa-
gens no que hoje é a Ressacada.

1924/25

Antoine entra para a CGEA, como 
se denominava a Latécoère. Ali conhe-
ce Henri Guillaumet e algum tempo 
depois, Jean Mermoz e Paul Vachet, 
que serão seus amigos por toda a vida.

1926

Passa 18 meses em 
Cabo Juby, no Marrocos. 
Sua missão era de apazi-
guar, para a colonização 
espanhola, os mouros re-
beldes, pois eles tomavam 
os aviões que faziam pou-
sos de emergência no de-
serto e sequestravam os 
pilotos. Saint-Exupéry se 
mostra um excelente di-

plomata e passa a ser respeitado. 
Ao mesmo tempo, o empresário Marcel 

Bouilloux-Lafont compra 95% das ações da La-
técoère e implanta a linha do Correio Aéreo, na 
América do Sul, com 11 escalas no Brasil. A com-
panhia passa a chamar-se AÉROPOSTALE.

1927

Neste ano , Saint-Exupéry é enviado 
para a Argentina, como chefe. Sua fun-
ção era zelar pelo bom estado dos aeró-

dromos e escalas, recrutar pilotos e 
resolver problemas das linhas. 

Nessa época passou algumas 
vezes por Florianópolis. 

1929

É publicado o livro Voo no-
turno, obra  que lhe  valeria  
o Prêmio Femina, e na  qual 
o Autor cita a “escala de Flo-
rianópolis”. Saint-Exupéry se 
casa com Consuelo de Suncin, 
que conheceu na Argentina. A  
Aéropostale é liquidada.

1931

Antoine (esquerda) e seu amigo Henri Guillaumet, 
na Argentina, em 1930.
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Saint-Exupéry sofre um acidente na 
Guatemala, com seu mecânico. O avião es-
tava com excesso de combustível e caiu 
logo após a decolagem. 
O estado de ambos 
era gravíssimo.

1938

É publicado o livro 
Piloto de guerra, proibido 
na Europa. Saint-Exupéry 
redige e desenha o Peque-
no Príncipe.

1942 É publicado nos EUA 
O Pequeno Príncipe.

1943

Saint-Exupéry, que devia cumprir 
sua quinta missão de reconhecimento so-
bre a região de Grenoble (França/Suíça), 
desaparece sem deixar traços. Em setem-
bro, é dado oficialmente como morto.

1944

Saint-Exupéry viaja a 
Moscou pelo jornal Paris 
Soir. Redige seis artigos,  
que dita por telefone. Neste 
mesmo ano, pouco antes de 
sua tentativa de estabelecer 
um novo recorde de longa 
distância, de Paris a Saigon,  
sofre um terrível acidente 
aéreo, no deserto do Egito, 
junto com seu mecânico. 
Depois de cinco dias, foi 
salvo por beduínos.

1935/36
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Ao puxar sua rede do Mediterrâneo, o pescador 
marselhês Jean-Claude Bianco percebe uma pedra 
calcificada, com algo brilhante no interior. Decide 
quebrá-la para verificar o que era e encontra um bra-
celete com um nome gravado: Antoine de Saint-Exu-
péry. O objeto é autenticado como verdadeiro e inci-
ta buscas pelos destroços do avião que era  pilotado 
por Saint-Exupéry, um Lightning P-38. 

1998

Depois de alguns problemas, porque a fa-
mília  de Saint-Exupéry não desejava as buscas, 
o arqueólogo marinho Luc Vanrell encontra os 

destroços de um avião, no 
fundo do mar Mediterrâ-
neo, e o identifica  como 
o Lightning P-38, graças 
ao número original en-
contrado no tubo com-
pressor. Fica desvendado 
o local de morte do piloto 
e escritor, então já entre 
os mais lidos e traduzidos 
no mundo.

2002

O Pequeno Príncipe, um best-seller  
incomparável, está, hoje, traduzido em 
mais de 25o línguas. Os descendentes de 
Antoine de Saint-Exupéry, filhos de Gra-
brielle d’Agay, sua irmã caçula, ao conhece-
rem a história, vieram ver de perto a região  
de Florianópolis que seu tio e tio-avô visi-
tava. Antoine de Saint-Exupéry foi também 
um herói militar e morreu pela pátria. Por 
isso, seu nome encontra-se no grande mo-
numento de Paris, o Panthéon.

O mundo todo honra e celebra sua me-
mória. Em Florianópolis, o Campeche lhe 
faz uma homenagem Ao denominar sua 
principal avenida como  Pequeno Príncipe.

Atualmente
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No Brasil havia onze escalas ao 
longo da costa, de Natal a Pelotas, to-
das com hangar, aeródromo, casa de 
pilotos e posto de rádio. A implanta-
ção desses equipamentos devia-se à 
pouca autonomia de voo dos aviões: 
do Rio de Janeiro a Buenos Aires eram 
necessárias de 13 a 15 horas de voo, 
com abastecimento em todas as esca-
las: Santos, Florianópolis, Porto Ale-
gre, Pelotas e ainda Montevidéu, no 
Uruguai. E as panes eram frequentes. 
Saint-Exupéry, que controlava todas 
essas escalas, foi muitas vezes à “cida-
de maravilhosa”, conforme escreve no 
mesmo texto (2007) já citado: “Não 
vou lhes descrever o Rio de Janeiro 
ao por do sol. (...)”. Para chegar a essa 
cidade, Saint-Exupéry passou pelas es-
calas, inclusive Florianópolis. 

Desta cidade de Florianópolis 
o escritor fez citação, não aleatória, 

pois a elegeu, entre tantas, na tra-
ma de Voo noturno (1931). Na obra 
Saint-Exupéry, uma vida a contra-
corrente, a sua biógrafa Stacy de la 
Bruyère comenta: “Saint-Exupéry 
tinha sobrevoado a costa sul-ameri-
cana durante um bom ano (...)”. La 
Bruyère ressalta também que o piloto 
ia encontrar os colegas: “Parece que 
Saint-Exypéry muitas vezes encon-
trou seus colegas nos últimos meses 
de 1929 e nos primeiros de 1930. Mas 
acima de tudo e até o esgotamento, 
Saint-Exupéry voava”.       

Desse modo, certamente Exu-
péry passou pelo Campeche, sem que 
seja possível calcular quantas vezes 
e por quanto se demorou a cada vez, 
do mesmo modo que não há esse cál-
culo com relação a nenhum piloto da 
linha. Ainda saem dos escombros re-
latos de voos daqueles pilotos e fun-
cionários. Alguns radiotelegrafistas, 
entre eles Jean Macaigne e Paul-Hen-
ri Dissac, deixaram relatos esparsos 
em que dizem ter feito o percurso 
Rio-Buenos Aires e vice-versa, com 
Saint-Exupéry no comando.

A casa que, em Floria-
nópolis, servia como ponto 
de escala, ficava no Cam-
peche, que, na década de 
1930, era um bairro afas-
tado, desértico, habitado, 
quase exclusivamente, por 
pescadores. A estes, os pi-
lotos e mecânicos tinham 
de recorrer para conseguir 

Envelope utilizado pela 
Aéropostale. 1932. 

Mapa do antigo terreno de 
pouso do Campeche.
Acervo: Museu Air France.
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auxílio em várias situações, como 
acontecia noutras paragens. Assim, 
o que diz Saint-Exupéry sobre os 
costumes e “elementos” de outras 
“famílias humanas” está em con-
sonância com o que relatam os 
pescadores e seus coetâneos a res-
peito da passagem dos franceses 
pelo Campeche. Os relatos orais, 
nesse caso – e não apenas os dos 
pescadores – corroboram a lite-
ratura a respeito da Aéropostale e são peças 
de um mosaico de informações em línguas, tempos e 
formas diferentes.

Endossando a lembrança que o piloto teria de 
Florianópolis, cita-se  “Souvenir de Saint-Exupéry”, 
carta póstuma, (http://www.trussel.com/saint-ex/
fargue.htm), escrita por um de seus grandes amigos, 
Léon-Paul Fargue, na qual este expressa preocupa-
ções pelas demoras do piloto: “Quantas vezes pas-
sei a esperá-lo, nervoso e tenso, não que estivesse 
sempre atrasado, mas porque sabia que estava em 
Florianópolis ou em Ciranaica e a rádio nada dizia 
sobre o regime de seu motor”. De onde Fargue, que 
jamais pôs os pés na América Latina, teria tirado o 
nome de uma cidade – Florianópolis – que até hoje 
é pouco conhecida dos franceses, senão do relato do 
próprio Saint-Exupéry? 

É natural que no Campeche acontecesse o que 
se deu em praticamente todas as escalas da Aéropos-
tale, da África à América: Saint-Exupéry se tornou 
ícone da aventura porque a imortalizou em 
seus escritos. Sua genialidade e seu 
caráter excepcional permaneceram 
nas memórias e é esta que se celebra, 
pois sem seus textos, quase nada se 
saberia da Aéropostale. É o escritor 
maior, e inesquecível, que represen-
ta ainda a tessitura de relações entre 
os pilotos e os locais de várias regiões 
do mundo. Não há razões, se compara-

"A genialidade 
e o caráter ex-

cepcional de 
Saint-Exupéry 

permaneceram 
nas memórias 
e é esta que se 

celebra".

Irmãos de Saint-Exupéry. Da esquerda para a direita: 

Marie-Madeleine, Gabrielle, François, Saint-Exupéry 

e Simone. Acervo: Succession Saint-Exupéry.

Sobrevoo de Florianópolis, à época da Aèropostale .Acervo: Museu Air France.
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dos depoimentos e documentos, para 
que dúvidas pairem a respeito de sua 
presença em Florianópolis. E seu sig-
nificado é indelével, haja vista que 
a principal avenida do bairro tem o 
nome da obra-prima de Exupéry: Pe-
queno Príncipe. 

Esta é uma História em que me-
mória e documentação se “contami-
nam”, precisamente como elucida, 
em sua obra A arte de inventar o 
passado, o historiador Durval Muniz 
de Albuquerque Jr.: “O oral não deve 
ser oposto dicotomicamente ao escri-
to, como duas realidades distintas e 
distantes, mas como formas plurais 
que se contaminam permanentemen-
te, pois haverá sempre um traço de 
oralidade riscando a escritura e as 
falas sempre carregarão pedaços de 
textos”. É uma História a ser preser-
vada, nunca desconstruída. Desmere-
cer a memória oral é ser subserviente 
a um fazer histórico arcaico; desqua-
lifica preconceituosamente os depoi-
mentos por conta da condição social 
dos que os prestam. É repetir erros 
que levaram outrora à dizimação dos 
índios sob o pretexto de que eram ile-
trados, portanto “inferiores”.

No Campeche permanecem a an-
tiga casa dos pilotos (conhecida como 
popote) e o antigo terreno de pouso. 
O sotaque local atribui a seu mais 
simbólico personagem o nome de 
“Zeperri”. Como se lê em Cocanha, a 
História de um país imaginário, este 
fenômeno deve ser compreendido  
conforme as palavras do medievalista 
brasileiro Hilário Franco Jr.: “A ver-
dadeira história (...) encontra-se na 

A historiadora e pesquisadora Mônica,
no castelo da infância de Saint-Exupéry, 
em Saint-Maurice de Rémens (próximo a 
Lyon).

articulação entre a realidade vivida 
externamente e a realidade vivida 
oniricamente. Uma não existe sem a 
outra, e ambas constroem, juntas, os 
comportamentos coletivos, o suceder 
dos eventos históricos”. Neste aspec-
to, Florianópolis tem um legado ine-
quívoco onde a paisagem empresta 
poesia à História. HC

Mônica Cristina Corrêa é PhD em 
Literatura Comparada França-Brasil, pela 
USP, Coordenadora de Projetos da FA-
PESC, Historiadora e pesquisadora. É re-
presentante, em Santa Catarina, da Suc-
cession Saint-Exupéry.

NOTA: O artigo de João Carlos Mo-
simann, em que este autor expõe  sua vi-
são a respeito da presença de Saint-Exu-
péry em Florianópolis, foi publicado na 
revista História Catarina, Ed. no 47, com 
o título: Eric Hobsbawm e o Campeche.
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