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OPERATION PINEAPPLE
Estar ao lado de Hugo Vidal, um dos integrantes deste incrível feito, foi emocionante! 
Chegar ao Alasca de Jeep Willys em 1955, aos 19 anos de idade, é uma aventura de verdade. 

VIAGEM HISTÓRICA

Barro liso escorrega em qualquer época!

Hugo VidalGrace Downey |
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Arrumando as tralhas.

Cachoeira congelada,  
no Canadá.

Buraco fundo no alagadiço...

Desatolando com troncos. 
Não existia guincho!

Como surgiu a ideia?
> Surgiu uma noite, na reunião dos Escoteiros Carajás, onde nós três éramos 
Chefes Assistentes. Tinha acabado de chegar a notícia de que o primeiro 
Jamboree Mundial seria no continente americano. Todo mundo  pensava em ir 
de avião, de navio... tivemos a ideia maluca de dizer: vamos por terra! Assumimos 
o compromisso de que aquilo era a coisa mais importante das nossas vidas. 
Faríamos aquela viagem!

Quanto tempo de planejamento?
> Quase um ano, 11 meses mais ou menos. Esse primeiro encontro aconteceu em 
maio de 1954 e partimos em abril de 1955. 

Como foi a reação da família?
> (Risos) Melhor nem falar disso. A maioria não acreditava, não levaram a sério e 
falavam que era loucura de três mocinhos. 

De onde surgiu o nome “Operation Pineapple” 
(Operação Abacaxi)?
> Vou pedir uma autorização agora para liberar a “razão verdadeira”, que até 
agora não foi publicada. A maneira que foi sempre apresentada é que abacaxi 
era uma coisa muito complicada, “difícil de descascar”. Na verdade, o que 
aconteceu... fomos patrocinados por 25 fabricantes de autopeças brasileiras. Em 
1955, a peça brasileira era um abacaxi. E foi assim que surgiu o nome, e pegou!

Como foi a preparação toda?
> Primeiro, surgiram várias perguntas: Como vamos fazer a viagem? Com que 
meios? Com que veículo? De que forma? Em seguida, tentamos patrocínio 
com algumas grandes multinacionais. Ninguém levava a sério. Eu trabalhava 
na Agromotor, e fui pedir para meu diretor um ano de licença e contei toda a 
história do nosso sonho. Aconteceu que esse diretor, o sr. Jan Versteeg, tinha 
sido muito ligado ao escotismo, casado com uma canadense, e muitas coisas se 
afinaram. Ele se tornou entusiasta do projeto e não só me deu a licença, mas nos 
emprestou o jipe. Esse foi realmente o “turning point”!

Quais foram os próximos passos?
> Começamos a tentar várias ideias para levantar o financiamento, até que 
surgiu a ideia de promover a indústria automobilística brasileira. Naquela época 
ninguém acreditava que o Brasil teria condições de fabricar veículos aqui, e as 
autopeças eram peças de reposição, muitas de má qualidade, algumas boas. 

Todo mundo pensava em  
ir de avião, de navio...  
tivemos a ideia maluca de dizer: 
vamos por terra! 
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Mapa original, mimeografado, para os 
possíveis patrocinadores.
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Apresentamos a ideia ao que depois se chamou Sindipeças e eles acreditaram 
e gostaram da ideia. Convocaram uma reunião para vários fabricantes e nós, 
totalmente jovens, inexperientes, fizemos um mapa com roteiro mimeografado, 
à mão, e apresentamos usando um flipchart. Totalmente amadores, mas 
simplesmente entusiasmados! Para nossa surpresa, compraram a ideia... no final 
acabamos juntando 25 fabricantes de peças. Não eram peças simples, fáceis de 
fabricar tais como mangueiras, eram peças de motor, câmbio, diferencial, todas 
brasileiras. Combinamos com a Willys, que também se entusiasmou muito com a 
ideia, de tirar o jipe da linha de montagem em São Bernardo e trocar metade das 
peças originais pelas peças dos 25 fabricantes.

Cada membro do grupo tinha uma função específica 
na viagem?
> Tinha que ter um espírito de colaboração sem limites, mas para poder 
organizar um pouco melhor as tarefas tínhamos definido que o Charles era 
o homem das finanças. O Jan era o fotógrafo e eu era encarregado do jipe, 
cuidava da manutenção do carro. Mas tínhamos algumas normas de viagem que 
fomos definindo, que no final virou um catálogo (risos). Me lembro de algumas 
importantes que serviram para o resto da vida. Éramos em três, então qualquer 
decisão “duvidosa” tinha que ser tomada democraticamente. Nossa Regra #1 era: 
a maioria decide e a minoria coopera. Outra norma importante era que ninguém 
podia casar durante a viagem. Se arranjava namorada por aí, tudo bem, mas 
casar só depois da viagem.

Que adaptação fizeram no carro? 
> O jipe standard realmente não seria suficiente para fazer esta viagem com 
certa proteção, cuidado e segurança. Colocamos uma capota de aço, fechada, 
acho que não existe mais hoje. Depois fizemos uma extensão atrás do jipe 
e cobrimos com uma tampa de chapa inclinada que abria ao contrário e se 
transformava em uma mesa. Tínhamos dois tanques de combustível dentro do 
jipe, dois camburões fora, dois estepes, um kit de primeiros socorros, um tanque 
de água potável, o assento especial inteiro e um lugar para guardar coisas. A 
carga chegava até o nível do banco e as últimas camadas eram os sleeping bags 
que já serviam de colchão para quem tinha que dormir. 

Desembarcando no Panamá. Tempestade de neve das bravas:  
40 graus abaixo de zero!

Vai até onde o motor afoga, depois empurra...

Descanso do guerreiro após a capotada.

Outra norma importante era…  
se arranjava namorada por aí, 
tudo bem, mas casar só depois  
da viagem.

O ponto mais ao norte, com direito a montanhas de neve.

Chegamos à delegacia,  
maior cortesia, nos receberam 
muito bem. Deixamos 
todos os pertences ali, 
colocaram num saco de papel, 
grampearam e nos levaram 
para uma cela. Trancaram a 
porta e ficamos lá.

Chegaram a dormir no carro ou sempre fora?
> Em turnos de duas horas sim. A noite inteira não, nem querendo! A maioria das 
vezes acampávamos. Poucas vezes armávamos a barraca. A maioria das vezes 
dormíamos com uma lona estendida no chão, ao ar livre. Às vezes acordávamos 
nos lugares mais inesperados!

É verdade que vocês dormiram na prisão?
> Isso foi no Panamá. O lugar mais difícil de achar local para pernoitar é sempre 
nas cidades. O Panamá é pequeno, e enquanto procurávamos onde parar, alguém 
nos indicou a ACM (Associação Cristã de Moços). Nunca tínhamos ouvido falar, 
mas fomos lá, porém estava totalmente lotado. Mas nos disseram que algumas 
pessoas tinham procurado ficar na cadeia (risos). Chegamos à delegacia, maior 
cortesia, nos receberam muito bem. Deixamos todos os pertences ali, colocaram 
num saco de papel, grampearam e nos levaram para uma cela que tinha duas 
camas beliches, muito limpinhas, e um banheiro. Trancaram a porta e ficamos lá. 
Não tivemos problema algum, nem com os outros inquilinos do lugar (risos), nem 
com nada. Muito organizado, limpo, foi perfeito. No dia seguinte, nos devolveram 
todas as coisas, agradecemos e seguimos.
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Como eram as estradas, de forma geral?
> (Risos) Tinha desde superestradas, como a Bandeirantes aqui. Tinha estradas 
asfaltadas simples, tinha deserto, tinha barro, tinha estrada de sal, tinha floresta 
com mata fechada, muita água, muito mosquito, muita mutuca.

Como foram recebidos pelo mundo?
> Muito bem! Tínhamos dois pontos de contato que ajudaram bastante: os 
Escoteiros e a própria Willys. A União dos Escoteiros do Brasil já tinha avisado, 
pelos meios daqueles tempo – telegrama possivelmente, às várias regiões 
escoteiras por onde passaríamos. A Willys tinha avisado os concessionários 
dos países em que passaríamos. Então já havia uma certa expectativa. Isso nos 
ajudou tremendamente para “nos sentirmos em casa” logo nos primeiros dias 
e ajudou muitíssimo a cumprir nosso compromisso com os patrocinadores da 
viagem e promover a indústria de autopeças. O convívio humano foi um dos 
pontos altos dessa viagem.

Certamente, usaram muito a internet né? (Risos)
> Sim, toda, todinha... não tinha nem internet, nem GPS, nem nada. Tínhamos 
mal e mal o correio, deficiente, lento, e telefonia muito teoricamente existente. 
Ligações internacionais quase não existiam. Mesmo sem Facebook, tínhamos 
muitas amizades! (Risos)

Qual foi a parte que mais marcou você?
> Talvez o Alasca, pelo contraste total com tudo a que estamos acostumados. O 
Alasca é um caso à parte, não só pelo clima mas pela relação humana. O pessoal, 
desde a fundação do Alasca, depende um do outro para sobreviver, sozinho 
ninguém naquele clima consegue subsistir. Então esse espírito comunitário ficou 
impresso na atitude, na maneira de viver lá. Isso realmente foi muito marcante.

Tiveram algum problema de relacionamento devido 
à intensidade de convívio?
> Aquilo que falei das normas era em parte para isso. Logo aprendemos que 
passar 24 horas por dia, durante um ano, dentro de um jipe, provavelmente 
causaria atritos. Então, fomos aprendendo, ao longo da viagem, a fazer uma 

Cada um ganhou um tanque para se divertir a manhã toda.

Mesmo sem Facebook,  
tínhamos muitas amizades! 

coisa que só aconteceu cinco ou seis vezes. Quando percebíamos que o ambiente 
estava começando a ficar meio tenso, que um já estava cansado do outro, 
dávamos um dinheirinho para cada um, e dali a três dias nos  encontrávamos 
outra vez. Era um santo remédio! Consertava tudo!

Como foi a chegada ao Jamboree?
> Sentimos um tremendo orgulho, crescimento de autoestima, chegando lá 
três dias antes de começar o Jamboree, depois de vários meses, desde abril até 
agosto, de um monte de situações desconhecidas, sem saber o que iríamos 
encontrar. O fato de um jipe ter vindo por terra, da América do Sul, do Brasil, 
para participar do Jamboree foi um sucesso tremendo. Fomos as stars do show.

E a emoção da chegada de volta ao Brasil?
> Aí você explode, né! Nessa hora realmente sua autoestima vai lá pra cima. 
Foi muito bacana! Foi uma surpresa, a primeira parte da recepção no Rio 
de Janeiro, tinha uma multidão de escoteiros nos esperando, rodearam o 
carro, ficaram conosco, nos levantaram ao ar. Nossas famílias estavam lá, foi 
realmente a primeira etapa da emoção. Depois viemos para São Paulo, na Ponte 
das Bandeiras, já tinha outra multidão nos esperando e o desfile organizado 
com vários carros da Willys, da Agromotor, dos patrocinadores. Fizeram uma 
caravana, com batedor de polícia na frente. Viemos pela Av. Prestes Maia, até o 
Anhangabaú, onde entramos, num sábado ao meio-dia, embaixo do Viaduto do 
Chá, toda aquela multidão e nós na frente... foi emocionante, realmente foi, e 
ficou marcado.

Tem alguma coisa que você faria diferente?
> Eu mudaria ou simplificaria o embarque da Colômbia para o Panamá. Naquele 
tempo não existia mesmo. Estrada ainda não existe hoje, mas o transporte 
marítimo naquela época era muito complicado, tinha que ser reservado com 
muita antecedência, ainda com a incerteza se o navio de fato iria sair ou não. 
Hoje em dia tem Ferry Boat, é uma viagem totalmente simples. Outra coisa... 
possivelmente não dormiria mais no chão. Algum tipo de motorhome, algum 
tipo de veículo com acomodação interna que se possa dormir. O resto eu 
repetiria a mesma coisa.

Pegando a estrada de manhã... dormiram 
na neve!
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Na volta, passando pela Cidade Maravilhosa.

Charles e Jan faleceram 
prematuramente, mas 
serão sempre lembrados 
como parceiros especiais 
nesta grande aventura.

“

”
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Do que sentia falta enquanto viajava?
> Esporadicamente, sentia saudades da família. Mas a tensão era tanta, sempre 
ocupado, tanta coisa acontecendo, tantas decisões que tinha que tomar de 
minuto em minuto, que realmente essa tal saudade passava rápido. 

Do que mais sente falta hoje da “vida na estrada”?
> Sinto falta da vida na estrada sempre! A sensação de ter a estrada na sua 
frente, na frente do para-brisa. Nosso habitat natural é a estrada, é lá que mais 
gostamos de estar. Tem gente que diz que cansa... para nós a viagem não é 
chegar lá, é desfrutar.

Ter feito essa viagem mudou muito a sua visão do 
mundo? Quebrou barreiras? 
> Sem dúvida! O lema do Jamboree era “New Horizons”, e para nós realmente 
foi assim a viagem toda. Era um aprendizado permanente, de culturas, atitudes, 
tipos de gente, maneiras de viver. 

Qual mensagem você deixa para outros overlanders?
> Eu diria que a primeira é abrir os olhos para tudo que acontece por causa da 
estrada e tudo que significa pra gente. Estar com a antena ligada! A segunda, 
acho que a principal, é não correr o risco, que algumas pessoas correm, 
de querer chegar lá. Corre, corre, corre para chegar ao lugar. Vai devagar e 
aproveita, vai digerindo, saboreando a viagem. A chegada é apenas uma parte.  

Se tivesse a oportunidade de fazer a mesma viagem, 
partindo amanhã, você iria?
> Tendo alguém para me acompanhar, com certeza!

 
Uma grande fonte de inspiração! Se você ainda tem dúvida, e está se 
perguntando “se é possível”, agora não tem mais desculpa. Seja em 1955 ou 
2015, tudo é possível quando se acredita e se quer aquilo o suficiente!  

Relembrando aqueles tempos e planejando os próximos…

Não correr o risco, que algumas 
pessoas correm, de querer  
chegar lá. Corre, corre, corre  
para chegar ao lugar.  
Vai devagar e aproveita,  
vai digerindo, saboreando a 
viagem. A chegada é apenas  
uma parte.

INTEGRANTES  
Hugo Vidal, Charles Downey, Jan Stekly 
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Willys CJ-3B (Verde-Amarelo)

Em torno de US$ 4.500 (na época)

8th World Scout Jamboree, no Canadá
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PARTIDA:     São Paulo, 2 de abril, 1955
CHEGADA:  São Paulo, 14 de abril, 1956
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O jovem Hugo, no início de suas aventuras.
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