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"Valeu , Noel , a pena 
seguir a traca de Rondon 
e de N rmuendaju, 
máos dadas com Orlando e Cláudio Vilas Boas 
sob o olhar de Darci Ribeiro 
e voar e baixar e assistir e prover 
e alertar e verberar 
para que fique ao menos no espaco 
este signo de amor compreensivo e ardente 
que f oi a tua vida sertaneja, 
a tua vida iluminada, 
e tua generosa decepcáo." 

CARLOS 0RUMMOND DE ANDRADE 

"O que Noel nos deixou f oi urna grande 
lici¡o de vida. Para ele. viver era flutuar 
descontraidamente sobre as mesquinharias do 
cotidiano e, acima de tudo, ajudar os ou
tros, especialmente os mais necessitados e 
esquecidos . Foi o que fez. · E agora? Bem. 
há muitos séculos, um guia ou profeta -
judeu como Nocl - escreveu que o espí
rito do homem parte, segue o seu caininho. 
e as suas boas obras o acompanham. . . Por 
isso, nao haja dúvidas. Noel partiu deste 
mttndo imensamente rico." 

ÍRMÁOS YILAS BoAs 

"Noel N utels foi homem de alta inteligen
cia, mas creio que sua qualidade principal 
era o dom de amar e fazer-se amar. Fosse 
Canatu, caboclo do mato pintado de jeni
papo, f osse o poeta Manuel Bandeira, o pin
tor Di Cavalcanti, o sertanista Vilas Boas, 
o sofisticado Antonio Houaiss, ou esta velha 
jornalista que o conheceu ainda rapaz - 
só de ve-lo, de ouvir-lhe o sotaque incon
f undível , o cor acá o da gente se abría." 

R ACHEL DE QUEIROZ 
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NOTA DA EDITORA 
DADOS BIOBIBLIOGRÁFICOS 

DE NOEL NUTELS 

NASC~O ~INDA NA RúSSIA DOS CZARES, em Ananiev, as vésperas 
da Przmelra Guerra .Mundial, Noel Nutels veio ao mundo a 24 de 
abril de 1913, filho do casal Saloma.o Nutels e Bertha Nutels. 
~migrando para o Brasil em 1921 e aqui se f ixando em caráter 
defi'!-itivo, Noel Nutels forniou-se em medicina pela Faculdade do 
Reczf e em 1936, aos 25 anos por tanto, e é bem possivel que essa 
escolha da profiss.ao tenha sido influenciada pelo seu tempera
m:nto naturalmente inclinado a devo9ao pelas grandes causas pú
blicas, ou pelos menos favorecidos da sor te. A própria especiali
zaf?í.l! ª, ~ue se dedicou, a de sanitarista e tisiologista, seria mais 
um ~ndzczo dessa faceta de sua personalidade, inclusive porque, 
na epoca, a tuberculose alinhava-se ainda entre as doencas de 
grande resisténcia aos processos terapéuticos entao utilizados, e 
encontrava sua maior incidéncia entre as classes de menores re
cursos de subsistencia. 

E assim comerou N oel N utels sua carreira médica, ao mesmo 
tempo em que, no ano seguinte ao de sua formatura lhe era con
cedida pelo governo federal a naturalidade brasilei~a aue havia 
solicitado. Suas primeiras atividades prof issionais e~caniinha
ra1n-se des~e lago par~ o servir;o público, come9ando pelo Insti
tuto_ Expenr:iental Agrzcola. de Botucatu, e prosseguindo na Fun
dar;ao Brasil Central, Servu;o de Protecao aos Indios e Servi90 
Nacional de Tuberculose. ~ 

A partir de sua admissao como médico na Fundar;ao Brasil 
Central, em 1943, pode dizer-se que Noel Nutels tornou-se um 
incansável e dedicado amigo dos índios brasileiros auer como . . , -
czentzsta quer como homem, entregando-se ambos, com o mais 
perf eito idealismo, a causa da preserva9ao do patrimonio físico e 
c~ltural dess,as p~v_ulQfoes herdadas da descoberta. Para compro
va-lo bastara verzf zcar-se, por exemplo, a rela9?í.o dos seus traba-
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lhos cien ti/ icos publicados em diversas revistas especializadas, para 
que lago se observe sua constante preocupa~ao com a saúde desses 
grupos indígenas tao f acilmente permeáveis as en/ ermidades da 
civilizafao branca. Em 1952, na Revista Brasileira de Tuberculo
se, Noel elabora o "Plano para uma campanha de de/esa do 
índio brasileiro contra ·a tuberculose"; em 1957 publica outro tra
balho sobre a tuberculose entre populafoes rurais e silvicolas; em 
1961 o "Cadastro tuberculinico na área indígena"; em 1963 abor
da a "L eishmaniose tegumentar entre os indios Waurá no Parque 
Nacional do Xingu"; em 1967, em colaborafao com outros cien
tistas, publica "Tuberculin reactions, x-ray and bacteriological stu
dies in the Kayapó indians of Brazil"; e em 1968 "Medica! pto
blems of newly contacted indian · groups - M edical challenges 
presented by the American Indian", pela Pan American Health 
Organization, além de outros trabalhos que deixamos de anotar. 
Mas nao ficou aí sua atividade científica, pois Noel párticipou 
Lambém de vários congressos especializados e f oi membro de seis 
sociedades ou centros de f?~tudos. De 1951 a 1972, por exemplo, 
compareceu aos Congressos brasileiros de tuberculose e doenr;as 
respiratórias, e em 1963 ao Congresso Internacional de Tuber
culose em Roma. 

Além dessa ativa participa9ií.o em reunioes e debates coleti
vos Noel Nutels fez ainda numerosos cursos de aperfefr;oa.mento, 
entre os quais os de alimenta9ao, nutri90.o e dietética. os de ma;. 
lár;a, tisiologia clínica sanitária e social, radiología clínica pulmo
nar, saúde pública etc. Foi também professor de cursos especia
lizados no Brasil, e pronunciou inúmeras con! erencias no país e 
no exterior - Paris, Mil?í.o, Verana e Moscou - onde se per
cebeu seu constante desejo de atualizar;O.o e aperfeir;oamento p_ro
fis.1donal. Criador do SUSA (Servir;o de Unidades Sanitárias Aé
rens} fo; seu prime ir o chef e. e em 1963 Diretor do SPrv.ico de 
Protecao aos índios, em 1968 membro do Conselho D;reior da 
FVN A f . e em 1972 Conselheiro científico da Fundacao Unjversi
df1rle PPif Pral de Mato Gros«o. Casado em 1940 co~ a senhora 
E/;~a Trachtenberg Nutels , Noel teve dais filhos, Salomño e BPrta. 
Foleceu no Río, aos 60 anos incompletos, a JO de fevereiro de 
1973. 

Vll 
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APRESENT A<;AO 

ANTONIO HOUAIS$ 

A RAZA.O DE SER DESTE Llv:g_O provém de uma convic9ao: /ala de 
uma vida tao singularmente rica de humanidade, que sua li9ao 
niío pode ficar sem semente: que esta se preserve aqui, enquanto 
nao reviva num novo N oel N utels. 

Fazer urna biografía canónica desse homem - que, na minha 
experiencia, se aproximou, como poucos, da santidade - é um 
desafio prematuro. O tempo decantará sua a9iio, sua obra, sua· 
devo9ao, sua personalidade múltipla mas una, para que se venha 
algum dia a estimar com justeza o quanto devemos, brasi
leiros, a ele, como exemplo, empenho, !uta, continuidade, al
truísmo, visao, malogro, esperan9a, quixotismo, humanismo. 

No meio tempo, nasce esta mensagem, de importáncia ines-· 
timável: olha para trás e salva algo acaso esquecivel, olha para: 
frente e mantém latente algo que niío deverá morrer. 

Noel Nutels é visto nestas páginas sob fei9oes as mais im
previsiveis ou inverossímeis: amigo, crooner, académico, buro
crata, médico, tisiologista, sanitarista, político, indigenista, esca-· 
to! ónico, idealista, sentimental, altruísta, solidário, f olgazao, glu
tao, hedonista - que sei ou saberá alguém, mesmo Elisa? 

Aquí, por isso, vao algumas facetas suas - aspectivas ou 
temporais -, segundo o crivo afetivo e remembrativo dos depo
entes, amigos (e, por isso mesmo e necessariamente, admiradores> 
seus, mas nao sem isen9ao e imparcialidade para nao reconhe
cerem todos, e cada um, que Noel Nutels era um caso a parter 
nao apenas por sua unicidade, mas também por seu profetismo -
ainda que pro/ eta da reden9iío de urna rafa que talvez nao venha 
a ter história, anulada ante a voracidade - por ele tao sistema
ticamente denunciada - de esp(lfo vital, tilo estrangulados es
tamos os cem milhoes que somos nos oito e meio milhoes de qui
lometros quadrados que deternos. 
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Desse modo, urna verdad.e emerge clara destes escritos: houve 
urna devo9ao e uma mensagern nessa vida, e cumpre que ela seja 
conhecida, sabida, admirada e - quando possível - seguida. 
No exemplo dessa antevisiio, muitos brasileiros de hoje e de 
amanhií anteviriío o desejado Brasil do futuro, harmonizado num 
dos seus mais dilacerados componentes, o étnico, em que uma 
ra9a vem senda sistematica1nente aniquilada sob os mais elevados. 
pretextos ideológicos, que, essencialmente, recobrem uma mecd
nica bruta de explora9ao, assassinio e despossessao, para nflo-pro
veito sequer - o que seria triste consolo, mas consola - da
maioria dos 'outros' brasileiros. Essa bárbara contradi9llo, Noel 
Nutels vida afora a fez seu programa de denúncia e de luta. Noel' 
Nutels terá sido, assim, um visionário (alguns dirflo com beicinho· 
piedoso nlas irritadi90), um profeta ·de causas perdidas, porque, 
de fato, se postou ante a vida como quem queria dar ínais do
que receber, mais ser do que ter, mais consciente de que ne
nhuma voca9ao de felici4qde se consumará timpa enquanto se
erguer algo contra a f elicida4e de outrem ou enquanto houver 
restrifao externa a felicidade de outrem. Seria, assim, uma hi
pocrisia omitir a convic9ao política e social de Noel Nutels. 

Elisa - a mulher sempre alerta de Noel, eleita univocamente
por ele, que sempre o elegeu, biunívocos que f oram entre si -
juntou estes escritos, estes ·tra9os. 

Encarregou-me de dar-lhes uma seqüéncia que f izesse sen
tido. Nao me coube sequer isso, tao harmoniosos entre si sao 
eles, cuja publica9a,o sai com autorizafao expressa dos seus sig
natários. 

Coube-me apenas ordená-los. Cada um dos amigos de Noet 
Nutels aqui presentes viu-se impelido a manifestar seu pesar ante 
sua morte. Alguns fizeram-no pela imprensa, outros com vistas 
a futura publicar;ao. Reunidos, eram sobre vários Noéis, os que· 
ele f oi senda, exclusiva ou cumulativamente, ao lon~o da vida. 

Um ponto obscuro, porém, restava: os primeiros anos de 
vida. Ora, Noel, quando a Parca dele se aproximou, decidiu-se a 
iniciar, porque nao podía deixar de agir, urnas (tao desejadas por 
seus amigos) memórias. Nao foi além dos primeiros anos, uns 
poucos capitulas de algo que viria a ser, sem dúvida, um espelho
fiel de sua vida. Nao sem razao, portanto, Noel por Noel mesmo 
constitui a primeira parte deste livro. As demais escalonam-se-
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segundo aquele critério, temático-temporal, a que fatalmente se 
teria que indicar quem quer que estivesse no meu lugar. 

Livro de saudade - e de verdades -, o sentimento e afeto, 
aqui, nao derivam de atitude atristada dos que o perderam. 
É que, a Noel, amava-se e admirava-se a um tempo; com Noel, 
aprendia-se e fortalecía-se; de Noel, hauria-se um impulso de viver, 
e vi ver sobretudo para os outros e pelos outros, o que foi f onte 
sua, espalhada com devo9ao quase sacerdotal, mas sem alarde 
nem grita, naquela sua maneira de ser multo essencial, genero
samente manifestada com índios e caboclos, os desapossados de 
Judo, salvo da muita miséria e da pouca saúde. Isso era Noel, 
quando no interior do Brasil. Quando nas cidades, N oel era a 
Meca - ! - de peregrina9ao de quantos queriam - sob sor riso 
ou riso ou 1nesmo, as vezes gargalhada - nutrir-se de vida afe
tiva, sentimental, espiritual, intelectual. 

Tendo ti do sempre proble1nas pela frente - os seus proble
tnas eram os margina/izados, aos quais buscava, queria, precisava 
levar assistencia, dignidade, saúde, solidariedade, humanidade -, 
f azia-nos, a todos nós, solidários desses problemas, para a edifi
ca9G.o (utópica que fosse) de urna na9Zio a que se deu de carpo 
e alma, todo inteiro, co1n urna fé e esperanqa que os reveses 
.contínuos jamais abalaram. 

Quixote, Macunaíma - que importa? -, Noel foi um santo, 
é uni santo, cuja hagiografía principia aqui. 

.X 
. . 

NOEL NUTELS 
(MElVIÓRIAS E DEPOIMENTOS) 
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NOEL POR NOEL 

NOEL NtrrELS 

J. 

MINHA MAE nunca pode compreender aquelas manchas, nódoas 
tendendo para o marrom, meio avermelhadas, e indeléveis. E nem 
~equer desconfiava de sua origem. Nao seria eu que, muito em· 
bora sabendo a verdade~ ~poderia revelá-la. Aquelas eram as mi· 
nhas primeiras cuecas e eu me . sentia um homem. Eu devia 
estar, entao, na altura dos meus dez anos embora aparentasse . 
ma1s. 

Havia dois anos que, em companhia de minha mae e urna 
tia, eu chegara aquela cidade: Era pequena, nao devia ter muito 
n1ais de mil habitantes e todos me conheciam. Nao era pra 
menos. Meu pai era o único gringo daquelas redondezas e nao 
havia quem nao o conhecesse ou pelo menos nao lhe devesse 
dinheiro. Ele era o pioneiro das vendas em presta9ao e dono da 
Lo ja de Moda, o único sobrado de La je do Canhoto. Nao f ossern 
suficientes essas credenciais, bastaria a nossa chegada ali. Fora 
o maior acontecimento daqueles últimos anos, superado apenas 
pelas festas de comernora9ao do centenário da Independencia. 

Era 1922, agosto, quando desembarcamos, depois de longa 
e tortuosa viagem, em Recif e, cidade da qual ouvíramos falar 
pela primeira vez quando recebemos documentos e passagens no 
consulado do Brasil · em Hamburgo. Na verdade, ao iniciarmos 
a longa viagem, eu sabia, apenas, que o nosso destino era um 
paraíso situado numa regiao remota cujo nome, "Zudamérica", 
significa va para mim avesso de pogrom, forne e pobreza. Em 
Kaminka, lugarejo a margem esquerda do Dniester, onde come
~ou a aventura definitiva da minha ~ida, numa noite escura, 
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aguardada com ansiedad e e ' medo, ouvi pela primeira vez, par~. 
nunca mais esquecer, o estranho nome Brasil. Nao era urna cer .. · 
teza, era urna probabilidade. Em Beltz é que as coisas ficariaro• 
um pouco n1ais claras. Somente ao sermos despejados, literal .. -
mente, em un1 cesto de vime enorme, de bordo do Madeira, navio' 
n1isto alen1ao, para un1 pequeno barco que nos levada ao cais, 
é que tive certeza do nosso destino. 

Eu sabia pouco. Sabia apenas que n1eu pai, ao saber que eu, 
ia nascer, partira, louco de entusiasmo e ambi9ao, para fazer· 
fortuna, con1 destino a um país distante onde diamantes e o uro 
rolavam pelo chao. Era só a gente se curvar e apanhar. Quando 
o seu tao esperado f ilho nascesse, o mundo seria seu. Isso f oi 
em 1912. Vim ao mundo seis meses depois, em a·bril de 1913. 
Enquanto meu pai tentava fazer fortuna explodiu a Grande 
Guerra de 14. En1 17 a revolu9ao de outubro tumultuou ainda 
1uais os acontecimentos, e somente por volta de 1920 foi possível 
restabelecer os contatos. Nao sei como. Nao deve ter sido fácil. 
O mundo estabelecera um cordao sanitário em torno da recém .. 
nascida Uniao Soviética. A guerra civil, os pogroms, a fome, as 
epidemias transf orn1aran1 ef>Se fato simples milagre. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # 

Nao posso esquecer aquele n1omento aguardado mais do que 
temido, embora os riscos f ossem enormes. O medo atávico de um 
povo, acumulado em dois mil anos de diáspora, pesava todo ~obre 
nós naquela noite escura. A escuridao era o grande manto sob o 
qual os contrabandistas poderiam operar com mais seguran<;a, 
O contrabando seríamos nós: eu, minha mae e minha tia. A fron .. 
teira que deveríamos "roubar" era policiada nas duas margens 
do rio. Era proibido sair da Rússia e proibido entrar na Romenia. 
Na véspera, soubemos, um grupo de fugitivos fora roetralhado 
numa margem do Dniester e os que haviaro conseguido vadeá-lo 
foram ca9ados na outra. Era a nossa vez. De um lado a confu
sáo, a fome, o desespero. Nem sequer sabíamos o que estava 
acontecendo. Nao podíamos entender os acontecimentos. Sabía· 

' roos que era o pogrom. Grupos de homens de ·um exército derro
tado e fragn1entado atribuíam a sua derrota aos judeus e se vin· 
gavam. Nunca se apagará da minha memória aquela figura do 
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velho choecht que me havia circuncidado, correndo na principal 
rua de Ananiev com a sua respeitável barba branca em chamas. 
Os meus primeiros cabelos brancos apareceram aos sete anos 
quando minha máe e eu nos refugiamos naquele velho mausoléu 
do cemitério abandonado. , · 

Do outro lado do rio, a partir dali, aguardava-1'os a iranqüi
lidade. Comida, paz e meu pai que eu nao conhecia. 

Minha mae me preparou. Vestiu-me a minha melhor roupa. 
Ela e sua irma envergaram os melhores vestidos dos seus min
guados guarda-roupas. Nao haveri.a bagagem. Apenas urna pe
quena trouxa coro o essencial, inf ormaram os mágicos da nossa 
fuga. Quando escureceu estávamos p_rontos na barranca do rio. 
A lua nasceria tarde e no momento exato a1guém nos apanharia. 
Nao me lembro da cara nem do jeito da pessoa que apareceu. 
Acho mesmo que adormeci porque a minha n1emória registrou 
os fatos a partir de um momento em que comecei a sentir água 
nos meus pés. Estávamos numa pequena canoa e a água borbu.:. 
lhava nas frestas mal calafetadas. Um vulto a popa segurava o 
len1e e duas pessoas remavam. Apenas o ruído dos remos ao 
cortarem a corren te, além da respira9ao of e gante dos remadores, 
arranhava o pesado siléncio . da noite sem estrelas. 

Quando atingimos o outro lado do rio, com o barco alagado 
pelo meio, ninguém nos aguardava. Nao era o combinado. Ha- · 
veria alguém que se encarregaria de nós a partir daquele ponto. 
Que a correnteza forte havia for9ado a nossa deriva mais de um 
quilómetro abaixo do ponto combinado, foi a explica<;ao que nos 
foi dada. Que ficássemos calmos e falássemos baixo, que nao 
demoraria a pessoa responsável pela nossa orienta<;ao e guarda 
dali ero <liante. Que enquanto esperássemos devíamos tirar os 
sapa tos e enxugar os pés para prevenir espirros, provocados por 
uro provável resfriado, que poderiaro atrair alguro curioso ou 
mesmo um guarda, quem sabia? Atendendo o conselho sensato, 
minha mae enxugou os meus pés com seu len<;o de cabe<;a que 
lhe <lava um certo ar campones. Por sua vez ela e minha tia 
também tiraram o seu cal<;ado. É engra9ado mas me lembro, 
nitidamente, da botina de minha mae. Nao fa<;o a menor idéia 
de como era o meu cal<;ado. Mas aquela botina amarela surge, 
agora, claramente de algum recanto misterioso do roeu cérebro~ 
Era de pano. De couro apenas a sola. Saltos enormes, altos e 
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:grossos. O resto era de um pano amarelo, cor de canário, com 
costuras pretas e fieiras marrons. Eu nao podía entender aqueles 
:saltos. 

Um ruído de vozes me despertou e em grande azáfama nos 
pusemos praticamente a correr. Teríamos de atingir urna carro~a 
<le feno e a ~.listancia era grande para a noite curta. O nosso 
.destino imediato era a aldeia de Vertugen, em cujos arredores 
:seríamos alojados em urna casa de camponeses. Depois de dei
xarmos o nosso refúgio, um imenso milharal, tivemos de galgar 
urna barranca escarpada e, quando atingimos a carro9a carregada 
de feno, tínhamos os pés em sangue. Somente entáo mamae 
notou a falta das suas botinas. Na pressa esquecera-as, e nao 
<lava para voltar. Seria urna loucura, urna tentativa de suicídio 
<lizia o hornero da carro~a. Nessa altura come~ava a clarea/ 
A noite, o manto protetor, esvaía-se rapidamente. Mamae insistía 
desesperadamente. Eu nao podia compreender aquela insistencia. 
Aquelas b?tinas feias nao podiam justificar aquela obstina~ao, 
.aquela palidez, aquele desespero. O meu sen so de menino sof rido 
nao podía admitir aquilo. Mulher inteligente minha mae nao 
podia t,eimar ta.nto e com tanto empenho, a ~onto de se ~xpor, 
e a nos, a m1m, sobretudo a mim que sabia o quanto ela me 
amav~, que sabia ser a razao de tudo aquilo, de sua própria vida, 
a pengos tao grandes. E por que? Por um par de botinas hor
rendo, de pano amarelo e saltos enormes e quadrados. Eu nao 
podia compreender aqueles saltos de f orn1a e tamanho desco
munais. Eu . nao podía compreender mas alguém compreendera. 
Aquelas botinas, ou melhor, aqueles saltos por pouco nao causa
ram o nosso fim. Ou tros perderam a vida por causa de saltos 
como aqueles. 

Toda a nossa fortuna, urnas poucas jóias e algumas moedas 
de ouro, fruto. de anos de economia, tudo que restara depois do 
pagamento ad1antado aos contrabandistas, estava naqueles saltos 
monstruosos. Eu nao sabia mas eles sabiam, os contrabandistas. 
Eram prepostos seus os fabricantes bem como os vendedores da
quele horripilante cal9ado. Era como eles faziam para saber se 
as suas vítimas tinham bens e onde estavam. O resto era fácil. 
Aq?ele tumulto, os pés molhados, os conselhos profiláticos de 
esptrro. Tu do lógico, e por isso convincente, f ormava a trama. 
Tudo faziam para agravar a tensao reinante. Dentro de um 
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clima como aquele ninguém se lembraria de uns pobres borze, 
guins de pano amarelo. A nao ser bem mais tarde. Irremedia
velmente tarde. Quando esse truque nao funcionava é que, dias 
depois, os corvos denunciavam cadáveres na margem direita do 
Dniester. 

JI 

Como explicar a minha mae a origem daquelas manchas? 
En1 primeiro lugar sexo para urna senhora de sua origem e ior
ma9ao nao era assunto fácil de se abordar. Eu me lembrava 
.ainda do que me acontecera quando fui surpreendido, em um 
.desses esconderijos que toda crian9a tem num pomar ou em 
a lgum fundo de quintal, ero companhia de urna menina da 
vizinhan9a. Fora um escandalo que eu nao pudera entender . 
Fui severamente castigado com urna puni9ao de cujos efeitos 
psicológicos levei muito tempo para me libertar. Eu devia ter 

, . ' 
no max1n10, uns sete anos e a menina alguns anos mais. Agora, 
com doze anos, faltava-me coragem para revelar a verdade. 
Mesmo porque ela talvez nem entendesse a explica9ao. Acredi to 
a té que ela nao soubesse nem sequer que bananeira dava nódoa, 
quanto mais que alguém pudesse foder urna bananeira. Eu tam
lbém nao sabia até a primeira experiencia. Foi entao que aprendí 
a trepar nu. A vida é urna grande mestra. Corno entao explicar 
:a 1ninha pobre mae a origem daquela indelével e caprichosa 
mancha de um n1arrom avermelhado? Quando desembarca.mos 
do trem da Great "\Vestern eu já sabia algumas coisas de sexo. 
Mas muito pouco. Tudo que sei sobre o assunto ou pelo menos 
a s coisas essenciais, incluindo alguns requintes, eu as aprendí na 
minha infancia transcorrida toda ela no Nordeste. Depois veio 
.apenas o aprin1oramento. Quando desembarcamos daquele trem 
muito pouco sabia de sexo e nada de Brasil. 

Ao se aproximar o comboio da gare, um terrível fragor de 
metralha e de violentos estampidos. que bem poderiam ser de 
canhao ou de bombas, nos snrpreendeu e aterrorizou. Ouvi a voz 
íle comando de minha mae: "Deita, pogrom!" Nao podia ser outra 
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coisa. Tiro de qualquer natureza para nós só tinha un1 sentido: 
pogrom, matan9a de judeu. O grito de minha mae era um re
flexo condicionado por tantos anos de persegui9ao. Tiro, correria, 
já sabe, o alvo só podia ser judeu. Aliás, mamae se1npre· 
tinha urna história a propósito de qualquer coisa, essa era urna 
delas : ero Odessa um casal de judeus foi ao teatro. A p~ya era 
o clássico shakespeariano. Quando Hamlet propoe dramaticamente 
o seu dilema " to be or not to be", o casal judeu levan"ou-sc o 
mais discretamente possível e partiu incontinenti. Por que? En1 
russo a expressao "to be or not to be" é "bit ol ni bit", que tan1-
bém pode ser entendido como bater ou nao bater. E quando se 
f ala em bater só pode ser em judeu. Deitados, eu, mjnha n1ae 
e minha tia tren1endo de panico, o que mais me admirou f oi o 
sangue-frio de meu pai a quem eu conhecera havia poucos días. 
En1 pé, con1 cara de quem nada entendia, tinha nos lábios un1 
sorriso que eu nao podía compreender mas que apesar de tudo 
me tranqüilizou. Passados os primeiros instantes de confusao é 
que as coisas se clarearam. Todo aquele fragor de batalha era 
apenas a manifesta9ao de contentan1ento de toda urna pequena 
cid ad e alagoana pela chegada da f amília do seu Salomao, de 
quem todos gostavam. Era a homenagen1, desconhecida para nós, 
dos foguetes, das girandolas e das ronqueiras. 

111 

Quando meu pai partiu en1 busca da fortuna, o seu destino 
fora Buenos Aires. O ouro e os diamantes nao rolavam pelo chao. 
E con10 tantos outros da sua condi<;ao, acabou de porta en1 
porta. Vendeu de tudo. Urna das coisas que eu pude reter na 
memória, fixada por um melancólico pregao que ele repetia 
sempre que contava a sua história, era cal9ado para crian9a. 
"Chiquitos, chiquitos para sus hijos", passava o dia aos berros 
pela cidade. Mal pode, desse modo, conseguir o indispensável 
para a passagem de volta pela terceira classe. Era 1917 e o navio 
que levava meu pai de volta era alemao. Foi exatamente no p~
ríodo em que o barco recebia abastecimento e carga em Recif e 
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que o Brasil declarou guerra ao Kaiser. Contou-me um dia un1 
meu amigo, R omero Marques, filho de tradicional f amília de 
médicos pernambucanos, que, estudante naquele tempo, lembra
va-se que a n1ultidao na~ ruas tocava fogo nas casas germanicas 
de comércio e fazia vibrantes comícios. Enquanto ardia um fa
moso magazine da época, a Casa Alemií, que ficava na esquina 
da atual Rua Nova coro a Pra<;a Joaquim Nabuco, onde hoje 
existe A Primavera, desenvolvía-se um entusiástico con1ício na · 
Pra<;a Joaquin1 Nabuco. De repente alguém na multidao desco
briu um cidadao que falava urna lín.gua estranha, era vern1elho, 
com cabelo e enormes bigodes cor de f ogo. usando boné. Só podia 
ser alen1ao. Súbito ouviu-se urna voz: . "Pega o alemao!" e toda 
a massa virou-se contra o pobre hornero que gritava a plenos 
pulmoes enquanto corría: "Mim russo! Mim russo!" Contou o 
Romero ainda que o gringo chegou a levar algumas bordoadas. 
Meu pai só nao confirmou .esse último detalhe. No resto a his
tória é igual. 

Eu sei que esse episódio lembra, de certo modo, um dos 
melhores contos da nossa língua, "O Espiao Alemao", de Monteiro 
Lobato. Mas que é que eu posso fazer? lsso, pra quem gosta 
de filosofar barato, prova apena~ que a vida imita a arte. 

Poi fugindo de Recife que papai um dia chegou a Laje do 
Canhoto. Laje era entao urna pequena vila que praticamente 
vivia de cana. Além de dezenas de pequenos engenhos, produ
tores de rapadura, mascavo e cacha<;a, urna usina surgira ali nao 
havia muito. Todo o comércio da regiao vivía em func;ao dos 
engenhos, mas o que pesava mais na balanc;a era a usina. A usina 
era tao importante que por sua influencia se fez urna inversao 
no calendário. O sagrado dia de guarda, o domingo, passou a ser 
guardado as quartas-feiras porque, sendo aos sábados o dia do 
pagamento na Serra Grande, a feira passou a ocupar o domingo 
e a quarta passou a ser o dia santo de guarda. Aos poucos foi 
meu pai se adaptando ao clima e aos hábitos da regiao. Foi fa
zendo amigos, o que para ele nao era difícil. A guerra, se che
gara a La je, nao chegara .com o mesmo fervor de Recif e. Nao 
que os lajenses fossem menos patriotas. É que os jornais que 
melhor inf ormavam, os de Recife. chegavam ali tres vezes por 
semana. Também apareciam jornais de Maceió, que sempre teve 
imprensa precária. Tudo entretanto obedecia ao ritmo <litado pela 
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freqüencia do trem da G.W.B.R. Nao havia outros meios de in
f orma9áo. Em La je havia apenas algumas escolas primárias, pra
ticamente nao passavam da fase de alfabetiza9ao. Quein quisesse 
prosseguir teria de emigrar. Pouco se sabia da guerra. A agita-
9ao maior era nos centros maiores onde faculdades de Direito 
despejavam turmas de oradores ávidos por tribunas, obedientes a 
tradi9ao de um Castro Alves, de um Tobías Barreto ou de um 
J oaquim Nabuco. As campanhas da Aboli9ao e da República 
havian1 sido, num passado nao muito remoto, as grandes moti
va96es. Agora era a guerra. Mas em La je as ese olas n1al forma
vam eleitores dos quais mal se exigia um rabisco a guisa de assi
natura ou mesn10 nem isso, numa época em que defunto votava. 
Quando alguém chegava de Recif e reunia-se com os próceres na 
porta da farmácia do seu Buarque, e ali entao se estabeleciam 
intermináveis discussoes nas quais meu pai muitas vezes pontifi
cava como consultor de assuntos geográficos, pois "o homem era 
de lá", e sendo de lá devia estar mais atualizado do que a geo
grafia de F.T.D. O fim da guerra encontrou meu pai estabele
cido. A Loja da Moda vendia de tudo. Desde vistosos penicos de 
ágata, pendurados no umbral de entrada, tudo era oferecido aos 
fregueses: malas, colchoes, sutache, alamares, cacha9a a retalho, 
fumo de rolo, foice, enxada. agulha, linhas da Pedra, roupas 
feítas, cominho, pimenta-do-reino, alpiste para passarinho engaio
lado, sapatos, botinas de elástico, chapéus de massa e de palha, 
pap~l alma90, f azendas de todos os tipos (nunca mais o u vi f alar 
em ver bu tina, nao consta nem no dicionário do Aurélio Bu arque 
de Holanda, e que sendo alagoano é capaz de ser paren te do seu 
Buarque da farmácia). É n1ais fácil enumerar o que nao se ven
dia na Loja da Moda. Entre essas raras coisas eu poderia citar, 
por exemp1o, papel higienico. Aliás eu nem sei se ncsse tempo 
já se havia inventado esse utensílio, hoje condenado pelos procto
logistas. Sei, isso sim, que o papel higienico da época f oi de ines
timável utilidade no aprendizado da leitura e mesmo na melhora 
cultural. Pelo grau· de cultura de urna pessoa poder-se-ia avaliar, 
com bastante aproxima9áo, o grau de fluidez intestinal. Ou me
lhor dito, cultura tinha rela9ao direta com prisao de ventre. 
A cultura já naquele tempo era condi9ao de status económico. 
Os eruditos, todos, eram possuidores de confortáveis penicos. 
A posi9ao de cócoras, embora fisiológica, cansa. Cesário era o 
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grande erudito da cidade, apesar de sua propalada úlcera na perna 
direita (ursa indomave, segundo alguns). É que era detentor de 
urna confortável poltrona sob cujo assento encaixava-se um flo
rido urinol de Limoges. Além disso, era assinante do Diário de 
Pernambuco. Penicos, aliás, nao eram das mercadorias mais ven
didas na Lo ja da Moda. A maioria da popula9ao pref e ria ad u bar 
as bananeiras do fundo do quintal. Daí aquelas lindas bananeiras 
que eu, com emprego de boa dose de imagina9ao, comía por via 
parenteral. 

IV 

Esclarecido o tiroteio, restabelecida a nossa tranqüilidade, 
come<;aram os abra<;os, os violentos e traumáticos abra<;os nor
destinos. Quanto mais fraternais, mais traumatizantes as tapas 
que se aplicavam nas costas um do outro. A mim aquilo parecia 
mais urna forma extravagante de luta. Hoje estou convencido 
que foi um abra<;o desses que desencadeou o aneurisma que 
acabou matando meu pai. Depois de alguns carinhos dos mais 
sinceros, com as costas ardendo, conseguí escafeder-me até un1 
canto da esta<;ao, de onde, entre caixas, sacos, fardos e garajaus, 
passei a apreciar aquele estranho espetáculo. Urna multidao, toda 
a cidade praticamente, ernpenhavá-se em aplicar, no dorso de 
1neu pobre pai, palmadas que eu mais ouvia que vislumbrava. 
Inda bem que tais amplexos nao eram aplicáveis nas mulheres. 
Minha mae e minha tia, com espanto estampado nas caras lívidas, 
recebiam apenas respeitosos apertos de mao. Cansado daquilo, 
t ransf eri meu olhar para a paisagem. Tu do era novo e exótico 
para mim. A vegeta<;ao, os telhados, as roupas brancas e as 
pessoas pretas. Eu nunca tinha visto de perto pessoas pretas. Vi 
pela primeira vez, se nao me engano, em Galatz ou Bucareste, e 
a certa distancia, duas pessoas de cor preta usando fezes verme-
1hos. Ao tentar aproximar-me, para melhor examinar o fenóme
no, minha tia, que me acompanhava - estou certo que sem a 
menor eiva de discrimina9ao, unicamente preocupada em me as
sustar por motivos meramente disciplinares - falou ao meu ou-
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vido em tom intimidativo que se eu me aproximasse deles correría 
o risco de ser raptado e somente Deus saberia o que poderia me 
acontecer. A chantagen1 funcionou, mas boje eu posso afirmar 
com categórica seguran~a que o método en1pregado sobre ser 
2ntipcdagógico marcou . o pobre garoto de tal forma que ao depa
rar con1 aquele detalhe meu cora9ao se acelerou novan1ente. Ha
via atrás da esta9ao várias rumas de varas. Eram pilhas grandes 
s · metricamente arranjadas como enormes paralelepípedos. Ha
via-as pretas, amarelas e esverdeadas. E ali estava um homen1 
prcto comendo um daqueles paus. A minha taquicardia aumen
tou quando um natural mecanismo de associa9ao de idéias des
pertou na minha memória o acontecimento romeno. Se aquele 
home1n comia pau, que nao teriam feito de mim, portador de 
tenra e gorda carne, aqueles outros ·que além de pretos usavam 
fezes vermelhos? Corri para perta de n1inha mae. 

O trem já havia partido e a gare ainda estava cheia de gente. 
Eu estava tonto, confuso .com aquelas manifestac;;oes de alegria, 
scm dúvida, mas extremamente cansativas. Aos poucos a confu
sao f oí amainando e o grupo todo f oi ~e encaminhando num único 
sentido. Na frente meu pai, de bra<;o dado com minha mae, co
mandava a marcha. Atrás, urna curiosa banda acompanhava a 
comitiva. Bombos, taróis, surdas e pífanos emit!am ritmo e me-
1o:lia completamente cstranhos ·para os meus ouvidos habituados 
a música européia. Somente a tristeza da melodia, que pelo ritmo 
imprimido pelos instrumen~os de percussao pretendia ser alegre," 
lembrava-me, em alguns momentos, o freilich, genero de música 
característica do povo judeu. É urna música oue pretende ser ale
gre, o nome o diz, mas que, por mais alegre q~e pretenda ser, 
guarda sempre urna eiva de melancolia. Foi aí que meu primo 
apareceu. Aquele cabelo de fogo era inconfundível. Eu sabia 
que ele estaria nos esperando. A sua chegada ao Brasil anteci
para-se a nossa de um ano. Havíamos nos encontrado em Beltz. 
Ele, sua mae. duas irmas e minha vó. Os seus papéis já estavam 
prontos e embarcariarn dentro de alguns dias. Nós ainda levamos 
um ano. Meu pai morava no interior enquanto o seu morava 
~a capital do estado e se tomara amigo do governador, o que faci
htara as coisas. Enfim encontrara alguém que falava minha lín
gua e. em q~em eu poderia confiar. Depois das primeiras efusoes 
conte1-lhe, a1nda assombrado, o episódio do negro que comia pau. 
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A princípio Jacó nao entendeu nada. Quando porém acabei de 
descrever a cena em seus detalhes, vi-o explodir numa estrepitosa 
gargalhada, o que aumentou ainda mais o meu espanto. O homem 
nao comía nada, apenas chupava cana. Rico en1 sun10 saboroso 
e doce, era daquele pau que, aqui, se extraía a9úcar. Para miin 
a9úcar era, até entao, feito de beterraba. Foi só entao que es
bocei um sorriso. O meu primeíro sorriso no Brasil. 

V 

Foi Jacó quem me ensinou a primeira frase de portugues. 
Explicou-me ele que quando alguém se dirigisse a mim en1 tom 
interrogativo, eu poderia responder sem susto: "Bem, obrigado". 
A partir desse momento, durante um bom período, a tudo que 
me perguntavam eu respondía sistematicamente: "Bem, obrigado". 

Foi munido dessa fórmula mágica que mergulhei, . enfim, na 
minha infancia, na minha terna e doce infancia alagoana. 

VI 

A do9ura na minha infancia nao é urna formula9ao mera
mente retórica. Ao mergulhar eu mergulhara literalmente no 
a9úcar. Se nao diretamente, pelo menos no "ponto" de cana da 
esta9ao da estrada de ferro, aquelas enormes rumas onde eu vira,. 
ao desembarcar, o hornero devorando um pau. 

Ao serenarem as coisas, o meu primeiro impulso f oi o de 
conhecer a cana pessoalmente. Foi o Jacó ainda que me levou 
ao "ponto" pela primeira vez. Depois fiquei assíduo. Foi onde 
fiz os meus prirneiros amigos. Eu freqüentava aquele lugar por 
curiosidade e desfastio. Somente muito mais tarde é que descobri 
que muitos dos meus amigos iarn ali por necessidade de matar 
a forne. Quando meu primo voltou pra Maceió, onde morava, eu 
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continuei indo sozinho mais ao encontro daqueles garoto.s maltra
pilhos do que mesmo pelo prazer de chupar cana. 

A tudo eu respondía "bem, obrigado". Aos poucos, porém, 
fui percebendo que as mais diferentes frases eram-me dirigidas 
em 1nodula~ao interrogativa e que ao responde-las com a minha 
fórmula n1ágica provoca va enorme hilaridade. Aquilo nao era 
norn1al. Nao podia ser normal toda aquela explosao de garga
lhadas por causa de urna expressao tao simples da qual eu conhe
cia o sentido. Havia urna entre outras frases que de tanto ser 
repetida pude reter. Além de ser a mais freqüente soava agrada
velmente aos meus ouvidos. 

"Pai, que quer dizer 'voce é filho da puta'?" Senti no meu 
pai um certo embara90. Ficou ligeiramente corado, chamou mi
nha nlae, conversaram ero voz baixa· e ela é que me esclareceu a 
questao. Simplesmente me perguntavam se eu era "baistruc" e 
eu respondía, angelicarnente, "bem, obrigado". Foi o primeiro 
de urna série, ainda cresc;~nte, de palavroes que nao só cultivo 
como ensino aos meus neto_s com a maior ternura. Um "ora 
porra" aplicado na hora oportuna vale, a meu ver, dez sessoes 
de psicanálise, além de ser infinitamente mais barato. O pala
vrao, sobre ser um profilático de recalques, funciona con10 magní
fico analgésico. Quem me ensinou isso f oi aquele ganhador (en-~ 
tregador de encomendas e recados nos meus tempos de rapaz 
em Recife) que, penalizado com os meus gemidos e pulos sobre 
um pé só, conseqüentes de violenta topada, aconselhou-me com 
ar paternal: "Diga um puta-que-pariu, mo~o, que isso passa". 
E passa mesmo. Quern nao sabe disso? 

VII 

Mas f oi na es cola de Dona Eugenia que aprendí os palavroes 
imortais que me acompanham até boje e que constituirao parte 
da heran9a, seguramente a mais valiosa, aos meus descendentes. 
A. escola de Dona Eugenia, por ser a mais próxima lá de casa, 
f 01 a escolhida para a minha inicia9ao intelectual. Era urna casa 
de porta e janela na Rua das Cordas. Nós morávamos na do 
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Comércio, bem próxima do grande largo da fe ira que era urna 
.dilata9ao da própria rua. A feira comec;ava no largo e se esten
dia até a igreja passando na porta da Loja da Moda. Nós habí
távamos o sobrado. No sentido oposto ficava a rua da minha 
e scola. 

Nunca descobri o porque do seu nome: das Cordas. N)n
Euém, ali, fabricava ou vendía cordas. Era tortuosa e cober ta 
de pedras, além de inclinada. O lado da escola era bem n1ais 
.alto que o outro onde ficava a barbearía de Duda que, tambén1 
nao sci por que, era Peixinho. Ele é que cortava o meu cabelo 
.até que se descobriu que aquela sua voz aflautada e aquelas ma
n eiras adamadas n~o eram sin1ples defeitos de educa9ao por con
vivencia com oito irmas. A partir de entao o meu cabelo passou 
.a ser cortado por Mané Beira Dágua. Beira Dágua por causa 
de sua testa lisa e larga como as raras praias do rio Canhoto. Na 
escola nao havia nada além da professora, da sua mesa, de un1 
quadro-negro e de urna palmatória. Cada aluno tinha de levar 
-0 seu próprio assento: um tamborete. Nao, nao havia quadro-ne
Ero. Cada aluno tinha de levar sua lousa e o indispensável creion1. 
H avia o quintal que acabava de abrupto no corte por onde passa
va a ferrovia e onde tantas vezes fizemos o trem derrapar passan
do sabao nos trilhos. Para isso f azíamos verdadeira fa9anha al
pinística. Descer, esfregar o sabao no trilho e depois subir no
vamente o íngreme paredao, tudo isso, dentro do período do re
creio, representava uro esfor~o e um risco apreciáveis. O corte 
.devia ter uns vinte metros de altura. Pelo menos foi essa a im
pressao que guardei. Mas a grande compensa9ao era, em plena 
.aula de tabuada, ouvir o resfolegar inútil, em ritmo crescente de 
canto de inhambu, da locomotiva a vapor, devoradora de flores
tas, personagem mágica de sonhos fantásticos, vencida. Vencida 
por nós, tendo como lanc;a um punhado de pobre sabao de cinza, 
fabricado ali mesmo, naquele quintal, com sebo, soda e cinza, 
pela mae da nossa professora, que o vendía na feira dos domin
gos. A nossa Juta permanente, entretanto, a nossa guerra de 
todos os dias, a mais encarnic;ada, tinha como alvo um persona
Eem muito menor do que a locomotiva da G . W. B. R. Infinita
mente menor, mas com um poder traumatizante incomparavel
mente maior. Se um enchia os nossos pesadelos de dragoes e 
anacondas, o outro enchia as nossas maos de edemas e equimo-
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-ses. Ganhávamos sempre as batalhas contra a locomotiva, mas 
perdíamos a guerra contra a palmatória. Era um instrumento si
nistro, recqrtado em n1adeira, de preferencia ma9aranduba, com 
forma típica: urna circunferencia com urna polegada de espessu
ra e urna empunhad1:1ra de uro pouco mais de um palmo. Bem 
no centro da circunferencia, fruto do compasso que o modulara, 

0 torturante instrument o apresentava um pequenino furo. No 
cabo, nao sei quen1, nem por que, nem quando, alguém inscre
vera o nome <liante do qual todos tren1iam, mesmo os que, cio
sos de sua condic;ao de macho, procuravam aparentar certa ati
tude de arrogancia: Maricota 17. Chegado o momento do seu 
emprego, as reac;oes eram várias ·e muitas vezes imprevistas. Al
guns <liante do inexorável se humilhavam, imploravam pelo amor 
de Deus, prometiam. Outros choravam baixinho e, no momento 
do impacto, gritavam: Mamae! Outros: Valha-me minha Nossa 
Senhora ! Alguns xingavam a mae da prof essora aos berros .e sem 
derramar urna lágrima. Outros simplesmente se mijavan1. Todas 
as combinac;oes eram póssíveis. Alguns, entretanto, portavam-se 
com a maior dignidade. Nao muitos, e eu nao me encontrava 
entre os poucos. Nao cheguei a me mijar mas gritei muito por 
mama e. 

O piolho f oi a fórmula mágica que um dia nos ensinaram. 
T eríamos de colocar dentro do furo central da palmatória um 
piolho vivo e, para mante-lo ali, cobri-lo com cera de abelhas. 
Ao ser empregada, a palmatória se despedac;aria. Nao f oi difícil 
encontrar os ingredientes. Piolhos todos nós os tínhamos, para 
desespero de minha mae, no meu caso, que se esmerava no em
prego do pente fino e soluc;oes as mais variadas que iam do que
rosene a infusao de erva-de-santa-maria, que sendo bom para 
lombrigas deveria, nao sei por que, também ser bom contra os 
desagradáveis parasitas capilares. Nao sei se os seus remédios 
nao eram bons ou se eu me reinf esta va na promiscuidade da es
cola de Dona Eugenia. Cera de abelhas nao era tao fácil quanto 
o piolho, mas nao chegou a constituir o grande obstáculo. O 
diabo era a oportunidade. Como fazer a manobra sem risco? A 
palmatória ficava pendurada em um prego sobre a cabe9a da pro
fessora. Entre a imagem de Cristo crucificado e a cabe~a da mes
tra. Impossível levar a bom termo o nosso plano nos dias de. aula. 
Ocorreu-nos que Julinho seria a salva9ao. Tratava-se de um dos 
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mais ferrenhos inimigos do instrumento infernal. Nao por moti
vos de solidariedade ou por algum princípio filosófico apreendido 
nas prele96es a propósito do 13 de Maio, mas simplesmente por
que, sendo parente e afilhado da professora, era, por isso mesmo, 
a sua mais assídua vítima para exemplo vivo e candente de 
isen9ao. 

"Nem o Julinho escapa do castigo", dizia a mestra sempre 
que vinha a pelo exibir o seu grande espí:it~ de eqüidade. , . 

Além de íntimo da casa o nosso heró1 t1nha os seus proprios 
piolhos. 

Osvaldo Pan ta, f ilho do velho Pantaleao, encarregado da cera, 
nao a tendo conseguido, por pregui9a certamente, troux~ um 
fragmento do cerol de seu Neguinho, de quem era aprendiz de 
apalazador. A primeira experiencia f oi um completo f racasso. 
Mané Brinquinho levou meia dúzia de bolos e nada. Nem urna 
rachadura. Atribuím.os o desastre a impureza da substancia em
pregada para tapar o buraco. A coisa tinha de ser feíta . com 
cera e nós empregáramos urna mistura que até sebo cont1nha. 
Hoje, depois de utilizar tudo que foi de cer.a de abelhas, des~e ,ª 
uru9u até a caga-f ogo, posso jurar de pés Juntos que es.sa histo
ria de que piolho quebra palmatória é urna grossa mentira. 

ABC e tabuada eram as matérias das nossas aulas. Ambas 
eram Iidas em voz alta dentro de um cantochao específico. O 
ABC e a tabuada, cada um tinha a sua própria melodía. Porque, 
na verdade, nós nao líamos em voz alta, nós cantávamos. Dona 
Eugenia, sentada a mesa, tendo as costas, pendurados na pared~, 
os símbolos da fé e da autoridade, fazia o seu croché ou cerz1a 
as suas meias. Habitualmente ela nem olhava para nós, mas se 
alguém errasse no be-a-bá ou na conta da tabuada, ela imediata
mente levantava os olhos e se dirigía, com a maior seguran9a, 
para quem tivesse errado. Nao sei como, naquela confusao ~e 
vozes ela podia distinguir o errante e o erro. Ela reconhec1a 
todas' as vozes, e o erro tal vez f osse detectado por urna acuidad e 
especial, fruto de anos de experiencia. Ao errar. na conta ou .na 
soletra9ao, certamente a gente atravessava o ntmo. O ouv1do 
tem urna grande capacidade de adapta9ao. Lembro-me no tempo 
do Reis - quem da minha gera~ao nao se lembra do famoso res
taurante? - no meio daquela enorme algazarra, dezenas de gar
~ons gritavam para a cozinha os nemes dos pratos, das quantida-
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des dos acompanhamentos, as localiza~oes das mesas, além de 
rec~menda~oes especiais sobre condimentos e bebidas. Raramen
te havia um engano. 

VIII 

Nos fundos da nossa casa passava o rio. Nao era a toa que 
a cidade tinha o nome que tinha. O leito do rio Canhoto era urna 
taje só. Urna laje rnuito acidentada, cheia de altos e baixos. Tom
bos e peraus. acidentes de toda ordem torna~am a torrente ~umul
tuada e borbulhante ao longo de um dechve que percorna por 
alguns quilómetros. No verao nao era lá grande coisa. Sobretu
do depois que a Usina Serra Grande resolveu fazer urna repres~, 
a montante da nossa casa. · ·A parca luz elétrica, sobra da energ1a 
aproveitada pela própria usina, que· ~ cidade passou a desfr~tar, 
nao compensou, pelo menos para m1m e para os meus amigos, 
os enormes prejuízos. Grande parte da água, a mai?r, foi de:
viada pelo bicame até a profunda grota onde se localizara a us1-
na de luz. A água sobrante nao dava sequer para recolher os de
tritos (que detritos!) que ou se jogavam ou se escoavan1 dos fun- . 
dos dos domicílios. Somente com o advento do inverno é que 
os montes de bosta eram removidos pela própria caudal. Em com
pensa~ao passamos a conhecer os menores detalhes do rio a pé 
enxuto. Os invernos nem sempre compareciam na época devida 
ou, pior ainda, as vezes nem sequer davam o ar de sua gra~a. 
Entao a desgra~a era total. Mas quando o torreame come9~va a 
se formar a nossa irnagina~ao come9ava a f uma~ar como co1vara 
mal apagada ao ·sopro da brisa fresca, e em labaredas se transfor
mavam quando trov6es e relampagos precediam as grossas bagas 
do inverno redentor. Pouco se nos dava se a torrente iria levar 
a ponte coberta do Ipiranga ou se a torre da velha igreja podia 
desabar. A nós nos importava que o rio ia encher, que o banho 
do Choque com sua ingazeira, trampolim em flor, nos permitiria 
cagar, lá de cima, só para ouvir o tibungo do cagalhao caindo 
na água. E as jangadas, a grande aventura das jangadas de bana
neiras! Troncos de baoaneiras, tres ou quatro, justapostos e ligados 
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entre si por outras tantas pequenas varas que os transfixavam e, 
para maior seguran9a, amarrados coro embiras, f ormavam soberbas 
balsas que intimoratos tripulávamos. Sabíamos de cor, em minúcias, 
de todos os quintais que escondiam os melhores cajus, as mais doces 
mangas, os mais aveludados ingás, pitombas as menos ácidas, pi
tangas as mais encarnadas. Jacas colossais, moles e duras, romas. 
Goiabas brancas e vermelhas (bicho de goiaba goiaba é), sapotis 
e sapotas, pinhas e bananas. De todas somente a última era mi
nha conhecida. Fora-nos apresentada quando o navío que nos 
trouxe passou em Lisboa. Era urna fruta, agora eu sabia, ama
durecida a for9a, feia e mirrada, provaveln1ente originária das 
colonias, diferente em aspecto e sabor das que agora eu conhe
cia. A variedade era de enlouquecer. Havia-as de todos os ta
manhos e de cores variadas: desde a pequena ma9a (somente· 
muito depois é que viro a conhecer a dourada e deliciosa bana
ninha-ouro) até a imensa "comprida" que a gente comía cozida. 
no café da manha. Desde a amarela prata até a roxa banana-vi
nho. Todas de aspecto, gosto e até cheiro diferentes. A banana, 
seja qual for a espécie, agrada a qualquer pessoa, mesmo ao pri
meiro contato. A mesma coisa, entretanto, nao acontece corn as 
den1ais frutas. Algumas, como a manga, embora de aparencia muito 
atrativa, me repugnavam pelo cheiro. Nao sei corno cheguei a 
adorar essa fruta. A princípio ela tinha para rnim o gosto do 
cheiro de certa substancia que minha nlae empregava para mas
sagear os reumatismos de meu pai ou meu tornozelo desmentido 
em alguma correria desvairada do chicote-queimado. Pra falar 
a verdade, nao era bem o sabor ou o cheiro das frutas que me 
impressionava. Era sim o gosto da aventura, o cheiro da liber
dade que me embriagavam. Em verdade somente agora come~a
va a minha infancia. 

Com a primeira chuva, subitamente, como por milagre, o 
verde invade a paisagem. U n1a cena de teatro na qual, com pe
rícia inaudita, um misterioso maquinista tivesse trocado, em passe 
de mágica, ambiente de Graciliano Ramos por cenário de Godo
fredo Rangel. U ma transfigurac;ao. O sí ti o dos Ta vares exercia 
sobre nós, sobre mim pelo menos, fantástico poder de atra<;áo. 
Era urna propriedade abandonada. Urna ilha cheia de frutos cul
tivados ou silvestres, da qual emana va um f orte cheiro de mis
tério. Nao bastassem as frutas de todos os quintais, existía ali 
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urna floresta de cacau, o que para mim, por si só, representava 
um encanto especial. Quando criancinha, ainda na Europa, nun
ca me ocorrera vir um dia a conhecer o fruto do qual se origi
nava o chocolate, urna ·das raras alegrías da minha infáncia até 
ali tao sofrida e conturbada. Alérn do mais, pairava sobre toda 
a ilha um clima fantasmagórico. A come9ar por urna estória de 
violenta Juta de família por questoes de honra e de terras que 
explicava o seu abandono, até as fabulosas estórias de botijas e: 
de almas-do-outro-mundo. Nenhum de nós teria coragem de per
manecer ali depois que o sino da igreja soasse chamando os fiéis. 
para as orayoes vespertinas do ángelus. Ao primeiro toque a cor
rería era geral. Largávamos tudo e saíamos nun1a corrida deses
perada. A minha imagina9ao habituada aos doces, amenos e, 
suaves contos de Perrault, irmaos Grimm ou Andersen, de re
pente f oi agredida por mil estórias de cangac;o e assombra9ao, a 
cujo impacto passei muita noite de sono agitado. O menor ruído· 
eu o atribuía a alguma alma penada pedindo orac;oes e velas. 
Geralmente os "causos" me eram relatados por pessoas que os: 
viverarn e das quais eu nao tinha qualquer razao para descrer. 

Periodicamente via passar pela cidade grandes grupos magros. 
e maltrapilhos que, de porta em porta, pediam restos de comida 
ou roupas velhas. Cal9ando rústiCas alpercatas de couro cru aque
la pobre gente, esmolando, atravessando vales e montanhas, sem
pre caminhando, léguas e léguas, famílias inteiras estalando al
percatas no pé e levantando poeira dos caminhos, buscava leni
tivo para as suas dores e misérias, para a sua fome e sede. Fon1e 
e sede sobretudo de justi9a. Buscavam o rnilagre. Buscavam, des
cobri, entre espantado e incrédulo, um hornero, um taumaturgo. 
Caminhavam centenas de léguas buscando um padre o padre Cí
cero de Juazeiro. Bastaria ve-lo e receber a sua ben9ao para 
que a saúde voltasse e as desgra9as cessassem. Os períodos de 
passagem dos rorneiros coincidiam com verdadeiros surtos de es
tórias de milagres, de canga90 e assombra9ao. Eu ouvia os rela
tos com curiosidade e medo. De noite, dormia mal e sofría pe
sadelos. 
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QUEMMATA 
OS NOSSOS íNDIOS 

O PASQUIM (Entrevista) 

Tuno COMEc;;ou quando Noel Nutels resolveu aderir a urna Mar
cha para o Oeste. Foi por volta de 1942. Depois esse negócio 
de marcha passou de moda e ele continuou firme, todas as for9as 
voltadas para o problema do índio. Acompanhou a cria9ao do 
Parque do Xingu, trabalhou ao lado dos irmaos Vilas Boas e lutou 
todos estes anos contra o lento assassinato da cultura indígena. 

TARSO DE CASTRO. - Como voce nao é cantor nem sambista 
de segunda classe, nem diretor do cinema novo, portanto nao é 
conhecido do grande público, de o seu nome e a sua atividade 
principal. 

NOEL NuTELS. - Noel Nutels, médico de saúde pública, eu 
nao clínico, nao tenho consultório. Fazia malária e agora f a90 
tuberculose. Mania principal: índio. 

V1Níc1us DE MoRAES. - Conhe90 alguns detalhes, mas conte 
aos leitores d'O Pasquim, quando e como come9ou e·ssa sua 
mania por índio. 

NOEL NUTELS. - Bu trabalhava na Baixada Fluminense, fa
zendo malária; era ali no quilómetro 47 da Estrada Rio-Sao Pau
lo, onde é hoje a Universidade Rural, e um día apareceu lá urna 
pessoa muito ligada ao Ministro Joiío Alberto Lins de Barros. 
Vocés ta/vez nao tenham conhecido o Ministro Joao Alberto, só 
o Vinícius. Poi um grande homem, um grande brasileiro, muito 
caluniado, inclusive com a pecha de ladriío. Quando rrzorreu , vi
ram que nao tinha nada, morreu pobre, sem nada. Naquela épo
ca, Joiío Alberto estava com a mania de marchar para o Oeste. 
Era 1942, 1943, já estávamos na 11 Grande Guerra. Ele era o 
Ministro da Coordena9ao Económica. Como bom pernambucano, 
o seu plano consistía em instalar urna fábrica de at;úcar no Brasil 
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Central. Ele me convidou para participar da expedi9ao com a 
missiío de combater a malária numa regiiío de Goiás, que é hoje 
urna cidade chamada Sc;znta Helena de Goiás, onde ele ergueu 
urna usina de a9úcar. Naque/a época, a !uta contra a malária era 
niuito dificil porque nao havia esses inseticidas de acao residual 

~ , 
DDT, DRC, nao havia essas coisas e também náo havia os re
médios contra a 1nalária. O grande remédio que havia era urna 
fórmula alemii e nós estávamos em guerra com eles. U tiliza1nos 
entao métodos de engenharia, conseguimos drenar aqueta área e 
reduzimos ao mínimo, absolutamente· tolerável, o problema da ma
lária naquela regiflo. Em 1946, quando terminei minha missao, 
falei com Joao Alberto que ia voltar,' mas ele me perguntou se 
eu nao gostaria de f azer urna experiéncia nova, acompanhar urna 
expedi9ao ao X ingu. Consultei a minha mulher, como sempre 
fac;o. Aliás, quero dar um fµro pra vocés: sou casado com a mes
nia 1nulher há mais de 30 anos. Estou vendo o espanto estmnpa
do na cara de vocés, mas é verdade: Entao, eu topei participar 
da expedi9ao e fui morar num lugar chamado X avantina, onde 
trabalhava como médico. A expedi9iío ia penetrando pela regiiío 
e eu ia acompanhando a marcha. 

SÉRGio CABRAL. - A marcha era feita e1n que espécie de 
veículo? -

NOEL NUTELS. - A marcha era a pé. Aliás, marcha sempre 
foi a pé. Mas depois passou-se a marchar a burro também. A 
nossa primeira tare/a, em todo lugar que chegávamos, era fazer 
campo de avia9ao. Eu ia num teco-teco, descíamos na selva e eu 
medicava o pessoal doente. Foi aí que tive os primeiros contatos 
com problenia de índio, foi em 1946. 

SÉRGIO CABRAL. - Quer tomar um uísque? 
. NOEL NUTELS. - Quera sim. Aliás, quando vocés me con

vzdaram ~ara a entrevista f iquei apavorado: lá vai o meu uísque. 
Mas voces trouxeram e foi um grande alívio. A família está 
exultando. 

~ ARSO DE CASTRO. - Quer dizer: voce trabalha neste proble
ma ha 24 anos. Dá pé f azer isso no Brasil ou também se traba
lha contra? 

, ~OEL NuTELS. - O Brasil tem um bom passado em rela~ao 
a 1nd10. Nao sei de outra Constituit;iío no mundo que tenha pre-
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ceitos em rela9ao a índio. Em todas as Constitui9oes do Brasil 
sempre existiu um preceito garantindo ao índio a terra que ele 
ocupa. É claro que, historicamente, o índio sofreu muito no 
Brasil, como so/ reram todas as popula9oes autóctones com a che
Rada da chamada civiliza9ao. Morreu muito índio, marre ainda,. 
mas a piar f arma de agredir é a nossa presen9a, é a presen9a da 
nossa estrutura económica. A presen9a de nossa estrutura mata 
índio. Nao é bem problema de governo, é problema de estrutura 
económica. H á urna história que eu sempre canto, de um cida
dao que comprou terras no norte de Mato Grosso. Esse cidadO.o 
nao é dos piares, é um homem muito rico que comprou terras 
para criar gado. Encontrou índios na terra dele e f icou na maior 
alegria. Ele sempre falava com seus amigos: "lmaginem que nas 
minhas terras em Mato Grosso tem até índio, um negócio formi
dável". Ele quería até ajudar os índios das terras dele, mas é 
muito difícil conciliar-se a estrutura de urna empresa agroindus
trial, que visa a lucros, com urna popula9ao de economía primi
tiva, de mentalidade primitiva. Entoo, eu imagino que deve ter 
acorrido isso: nao havia mais antas para matar, nem outros ani
mais de ca9a, que foram espantados pela própria atividade da fa
zenda, e os índios passaram a comer os bois do nosso amigo. 
Quer dizer: os índios comeram um, dais, tres bois, e o fazendeiro 
devia achar engra9ado. Mas quando chegou ao décimo, passou 
a ser um negócio desagradável. Entao o homem, que nao deve ... 
ser um mau sujeito, resolveu tomar suas providencias. Entrou 
em cantata com urna missao religiosa e pediu para retirar os ín
dios das terras dele. Os padres, muito solícitos, pediram a F AB 
que colaborasse com avioes. E tiraram os índios, apesar do pre._ 
ceito constitucional ¡que garante as terras para eles. Os índios 
foram retirados pacíficamente, apenas através de meios suasórios 
- e é muito fácil convence-los a fazer qualquer coisa. Foram 
retirados 200. Quando chegaram a missao religiosa, 90 índios mor
reram de sarampo. Este fato eu ouvi narrado pelo próprio padre 
aqui na televisao, no Rio de Janeiro. O padre mostrou uns xa
vantes dan9ando na televisao e comentou: "Voces estao vendo 
es tes índios? Pensam que eles sao f artes? Agora mesmo morre
ram 90 deles. sao f raquíssimos." Quer dizer: quem é o respon
sável? Ninguém, é a estrutura. 
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Luís CARLOS MAcIEL. - Eu tenho impressao de que se eu 
me meter no meio dos índios, vou carregar pra eles um monte 
de micróbios, germes, vírus, etc., para os quais o organismo deles 
nao está preparado. O qµe me espanta é que o padre vai lá pra 
salvar a alma do índio mas acaba matando o corpo. 

NOEL NuTELS. - Há quem ache mais importante salvar a 
alma que o carpo. · 

Luís CARLOS MACIEL - A melhor solu9ao nao seria deixar 
os índios em paz, vivendo a vida . deles? A presen9a de um ci
vilizado lá só pode dar em porcaria. 

N OEL NuTELS. - Se ve que vocé. tem bom senso. É verdaáe:. 
V océ tem razao. Se vocé se der ao trabalho de ler a correspon
déncia dos jesuítas, do Padre losé de Anchieta, do Padre Manuel' 
da Nóbrega, vocé verá que eles ficavam impressionados. E es-· 
creviam: "Meu Deus, como os índios sao fracos, como morrenr .. 
H á dais anos eram 20 mil, hoje só sao 800". Eles nao sabiam 
que eram eles que estavam matando, porque provavelmente, tanto 
o Nóbrega como o Anchieta, eram tuberculosos. Na melhor das 
inocéncias, na melhor das boas-/ és, eles transmitiam a doenf<r. 
N aquele tempo, o único remédio contra a tuberculose eram as 
viagens marítimas e clima quente. Entao os tísicos daquela épo
ca emigravam para os países tropicais. Aquela jibosidade do San
to Anchieta, que era realmente um santo, provavelmente era tu
berculose na coluna vertebral. A descri~ao da morte de Nóbrega, 
de hemoptise, confirma tuda isso. 4gora mesmo a Funda9iío Na
cional do Indio resolveu pacificar os índios Bei~o-de-Pau. Já essa 
expressao pacificar eu acho horrível. Historicamente, é o índio 
que tem tentado pacificar a gente desde que f oi descoberto o 
Brasil. Nao é piada niío, é absolutamente verdadeiro. Entiío, a 
Funda9iío foi lá pacificar. O resultado é que morreram niío sei 
quantos índios. Bu tive urna in/ orma~ao de que f oram 45, m~ 
o rapaz que f oi responsável pela expedifao me disse que nao, 
"só" foram 28, ele contou. l sso ele contou, mas muitos índios 
doentes vao morrer no niato. Eles f ogem e só muito tempo de
pois sao encontrados os esqueletos. Daquele grupo de índios, os 
que sobraram foram transportados para o Parque do Xingu, que é 
a única experiencia positiva que existe por aí, e os índios chega
ram em lamentável estado de saúde, com. gripe e tuda mais. Ago-
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ra, o Presidente da Funda<;ao diz aos jornais que foram liberados 
para a civiliza9ao ocidental 13 mil quilómetros de terras dos ín
dios. Quer dizer: o próprio Presidente da Funda<;ao Nacional do 
indio libera terra dos índios, apesar do preceito constitucional. 

TARSO DE CASTRO. - Na minha opiniao, o mau tratamento 
aos índios é urna forma de racismo. 

N OEL NtuTELS. - É claro, e eu estou censurando. O que es
tou dizendo é que o índio, sem se desligar da sua cultura, possa 
chegar um dia a ser redator d'O Pasquim. 

MARTA. - Como? 
NOEL NUTELS. - É que entre nós e os índios há pelo menos 

20 mil anos de diferenr;a. Nas proximidades do Xingu, eles usani 
ainda machado de pedra polida. E nao multo bem 'polida. Entao, 
o que eu quero dizer é que o índio, para ser redator d'O Pas
quim, ele tem que percorrer 20 mil anos de cultura. O que po
demos fazer é, com a colaborar;ao de antropólogos, etnólogos, ace
lerarmos a marcha dos índios. Quando vocé dá ao índio um ma
chado de metal, para substituir o de pedra, talvez isso represente, 
para ele, o que representou para nós a revolu9ao industrial ingle
.sa, porque no lugar de levar meses para fazer urna canoa, o índio 
jará essa mesma canoa em urna semana. Quer dizer: a cultura 
é f eito certos medicamentos que sao espetaculares se sao dados 
.dosadamente, com seguran9a. 

SÉRGIO CABRAL. - Voce falou nas mortandades de índios no 
tempo de Anchieta. E há ainda hoje as epidemias de gripe, sa
Jampo, etc. Existem números que den1onstram que os índios es
tao acabando? 

NOEL NUTELS. - É claro que existe. É verdade que em nosso 
país o negócio de estatística é deficiente. O que se sabe, pelo 
que se apurou em literatura, é que havia na época do descobri
mento do Brasil, provavelmente, tres milhoes de habitantes. Há 
quem ache até que f oram dez milhoes de habitantes. H á quem 
ache que era de um milhao, mas se vocé disser trés, quatro mi
lhoes, estará acertando. Atualmente, os cálculos sao que existem 
no Brasil 150 mil índios. Agora há outros aspectos importantes. 
Em outros países da América Latina, vocé sente a presenr;a do 
índio no homem da rua. No México, vocé vé índio na rua, vocé 
ve embaixador, diplomata, com cara de índio. Vocé ve isso na 
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Bolívia, no Peru, mas nao vé no Brasil. O que acontece~? Em 
certas partes do Brasil o índio nao chegou a se mesclar, nao che
gou a se miscigenar, que é u~a . boa solur;ao para o problema. 
Onde vocé sente a presenr;a de indzo no homem da rua e na Ama
zónia. Lá vocé vé o piloto do aviao com cara de índjo~ o médico 
com cara de índio. Mas o que aconteceu na Amazonia? Houve 
um processo que nao foi ·de europeizar;ao da Amazónia, mas de 
tupinizar;ao do europeu. , . _ 

TARSO DE CASTRO. - Mas além das doen~as, os 1nd10~ sao 
também assassinados. Há inclusive processos formados. 

NoEL NUTELS. - É verdade. Pelo que eu sei, aqueles sujei
tos que assassinaram os Cintas-Largas até hoje estao saltos .. 

' TARSO DE CASTRO. - Há pouco ten1po mesmo eu pegue1 un1a 
matéria na última Hora que era urna entrevista de um daqueles 
assassinos. 

NOEL NUTELS. - Se esse pessoal nao foi punido até hoje. 
acho esse negócio de urna gravidade tremenda. Considero até que 
é um estímulo a novas atós como esse, caso nao seja tomada 
uma medida enérgica. 

FORTUNA. - Com essa falta de miscigena~ao, deixa de ser 
verdadeira aouela história de que o brasileiro é fruto de tres ra~as 
tristes como -eu sempre li nas -antologias no colégio . 

NOEL NuTELS. - Na Aniazónia, é verdade. A dose da mis
tura, a dose do coquetel é que varia multo. Na Bahia, por exem
plo, adose maior foi do negro. Aquino Sul, também houve gran
de participa9ao de negro. Há uma regiao no Estado do Río em 
que houve boa participar;ao de índio també1n. 

SÉRGIO CABRAL. - Voce sabe que as selvas brasileiras estao 
cheias de missionários norte-americanos. Voce considera positiva 
ou negativa a contribui<;ao deles? 

NOEL NUTELS. - Pra comer;o de conversa, acho negativa a 
contribuir;ao de qualquer missao religiosa. Exatamente por res
peitar a cultura do índio, acho que a catequese - nao é bem a 
missao, mas a catequese religiosa - é também uma forma de· 
matar índios. Ela atinge exatamente a cultura do índio, o que 
eu acho fundamental. A cultura do índio é um negócio tao po
deroso que o civilizado só ·se radicou na Amazónia porque adotou 
a cultura indígena. Acho que as missoes religiosas exercem um 
papel extremamente negativo em rela9ao aos índios. É só visitar 
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as missoes para se ver o que aconteceu. Vocés veem índios ves
tidos, mal vestidos, que deixaram de ser índios, nao sao civiliza
dos e nao sao coisa nenhuma. Sao pro/ undamente inf elizes. 

Luís CARLOS MACIEL. - Eu tenho impressao que poderia ha
ver urna espécie de intercambio entre a cultura do indio e a nossa 
cultura. Quando digo isso, é porque suponho que <leve haver 
muita coisa dele, na base de organiza~ao familiar, organiza9ao 
social, comunidade, que pode até ser superior a nossa. O que 
é que voce acha disso? 

NOEL NUTELS. - Bu acabei de /alar na experiencia da Ama
zonia, onde o civilizado teve que adatar a cultura indígena para 
sobreviver. Acho que realmente tem·os muita coisa a avrender 
com os índios. Por exemplo: acho que devemos ocupar ~ Brasil. 
A cho niesmo que o Brasil está despovoado e precisamos resolver 
esse problema porque existe urna cobir;a internacional física de 
certas regioes brasileiras. Bu lembro que, ern 1939, no co1ne90 
da ¡;uerra, quando H.itler f alava ern espar;o vital, houve urn cava
lheiro no Congresso francés, se nao me engano Paul R eno..ult, que 
disse: "Se há esse problema do espar;o vital, por que nao ocupar 
as terras do Brasil Central que estezo desocupadas?" 

TARSO DE CASTRO. - O Raimundo Padilha deve ter dito: 
"'a casa é sua!" 

NOEL NUTELS. - Entiío, é preciso ocupar isso. E há urna 
f orrna de ocupar, que nao é transportando nordestinos para lá 
porque desocupa o Nordeste para ocupar o Brasil Central; é dando 
assisténcia e aproveitando a cultura daquele pessoil que está lá, 
que voce resolverá o problema. Entiio, a experiencia do índio é 
claro que será bnportante pra nós, porque é ele aue conhece a 
ref!iiio. Nao como orf?anizat;;iío social. l sso nao, p;rque os índios 
estllo há 20 mil anos de nós. 

TARSO DE CASTRO. - Existe alguma erva lá que fa9a o n1es
mo efeito da maconha, LSD, etc.? 

NOEL NUTELS. - No Xingu n'ao existe. Existe urna coisa 
desse genero no R ia Negro, entre os índios Decana, T ariana, T u
cano. É um nef?ócio que eles chamam de kaapi. Os padres dizera 
que quando eles tomam esse negócio véern coisas e tal e aue leni-, -
bra um pouco o LSD. 

SÉRGIO CABRAL. - Os princípios do Marechal Rondon estao 
sendo respeitados? 
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NoEL NuTELS. - O prestígio as missoes religiosas é, a rneu 
ver, urna trait;;ao ao pensamento de Rondon. 

V1Níc1us DE MoRAES. - Voce acha que o problema do índio 
brasileiro - educac;ao, saúde. habitac;ao, alimentac;ao, adapta
\:ªº' etc. - ten1 alguma possibilidade de ser resolvido, ou se trata 
mesmo de urna ra\:a em. extin9ao que nao toleraria qualquer mis
tura ou sincretismo com a civilizac;ao do chamado homem branco? 

NoEL NUTELS. - Olha, Vinícius, nao sao ra9as, mas pavos. 
No Brasil há inúmeros pavos. Há pavos reduzidos a trés pessoas. 
Bu conhet;;o um pavo reduzido a 22 pessoas. O Turumai. _ T em 
sua língua própria, tern seu passado histórico próprio, suas cren
~as, seus heróis. Hoje, estao lá dentro da área do Parque do Xingu. 
Muitos pavos acabaram antes de sérem estudados. 

Luís CARLOS MACIEL. - Depois dessa acho que pode1nos con
siderar, perante Deus, que a nossa cívilizac;ao é un1a civilizac;ao 
assass1na. 

NoEL NuTELS. - Toda a minha luta pelos índios é um pro
blema de solidariedade hum,qna. Eu sei que é uma fatalidade, 1nas 
precisamos humanizar essa extint;;Cí.o. Um dia eles serao integra
dos e fatalraente desaparecerao como pavos. É laJnentável, mas 
11. verdade é exatamente essa. 

V1Níc1us DB MoRAES. - Nioel, somos amigos há n1uitos anos 
, e depois deixamos de nos ver por circunstancias de nossas vidas 

·errantes. Gostaria muito que voce falasse da pensao de Dona 
Berta e Seu Salomao, seus pais, lá no Recife. Eu sei que Rube111 
Braga e Fernando Lobo foram hóspedes lá na pensao de sua máe. 
Voce se lembra deles por lá? Eles perturbaram muito? 

NOEL NuTElS. - Puxa vida, é ótimo · esse poetinha. Sabe 
,que isso me emocionou? Estou arrepiado. É claro que me lembro. 
Nao era bem urna pensao. Eu sou filho único e morava no inte
rior de Alagoas. Vou f alar um pouco de m irn, nao sei se vai cha
tear os leitores d'O Pasquim. Era um lugarzinho chamado 
Laje do Can.hoto e depois passou a se chamar Siío José da L aje. 
E urna cidade que acabou depois da última cheia que houve lá. 
O único berri imóvel que eu tinha lá o río carregou. Virou móvel. 
Bu fui estudar eni Garanhuns, que é a Suíqa pernambucana. Era 
um colégio de padres. M eus pais, embora judeus, venceram o 
preconceito religioso pelo preconceito de ter um filho doutor. 
Me niatricularam num colégio de padres, do qual eu tenho uma 
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saudade enorme, principalmente de um homem chamado padre 
Antera Pequeno, urna figura excepcional que nunca tentou fazer 
proselitismo comigo, nunca tentou nie converter. Depois, conheci 
um sobrinho dele, chamado Evandro Pequeno, também urna 
grande figura. Mas o padre Antero jamais tentou me converter, 
embora num período da minha vida eu tenha sido católico. É urna 
religiao linda, nao há crianra que agüente, nem há índio que 
agüente urna missa, um mes-de-Maria, aquelas cantigas. É urna 
religiiío que atinge a gente em todos os sentidos. Quer dizer: 
eu fui católico urna parte da minha vida. Depois, de sis ti de ser 
e nem judeu sou mais. Do ponto de vista religioso, nao tenho 
mais nada. De judeu carrego só o estigma da circuncisao. 

SÉRGIO CABRAL. - Voce nao nasceu no Brasil, nao foi? 
NOEL NuTELS. - NO.o, nasci na Rússia e vim para o Brasil 

com oito anos de idade. Bem, continuando a história, fui estudar 
em Recife, lá na universidade. E minha mií.e resolveu assumir a 
república onde mqrávamos eu e uns estudantes. Passou a ser 
urna espécie de pensao. Ela nunca teve lucro. O lucro era nos 
manter lá. Lá eu conviví por exemplo com os irmaos do Ariano 
Suassuna. Com o Ariano nií.o, porque ele era muito novo. O Ru
bem Braga foi pra lá enviado pelos Diários Associados e ganhava 
um salário enorme. Era cinco cantos, dinheiro pra burro. Depois, 
ele brigou com os Diários Associados e foi fazer um jornalzinho 
vagabundo chamado Folha do Povo. Ele fez para esse jornal as 
suas melhores crónicas. Sfío as crónicas que compoem o livro 
O Conde e o Passarinho. De maneira que jamais poderia esque
cer essa época da minha vida. O Rubem Braga eu passo anos 
sem ve-lo, mas pra mim ele é um irmao. Nunca me esquero do 
bilhete que ele me mandou quando minha mae morreu, aquilo 
me emocionou muito. Minha mae foi urna grande figura. Era 
urna matriarca. Lá em casa prevalecía o matriarcado e aqui 
também. Aquí quem manda é a minha mulher. 

V1Nícrus DE MoRAES. - Seu Salomao fez a guerra russo-ja
ponesa. Voce chegou a ouvir histórias de guerra contadas por ele, 
quando voces viviam em Odessa? 

NOEL NUTELS. - Meu pai nao participou da guerra. Ele 
era f ornecedor do Exército russo. Ele nao me contava histórias 
da guerra porque ele era contra a guerra, como eu sou hoje, nao 
topo guerra. Eu nií.o sou de Odessa, eu sou de urna cidadezinha 
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perlo de Odessa que se chama Ananiev. Quando eu digo que sou 
.de Odessa é porque ninguém sabe onde fica Ananiev. Houve urna 
. crónica escrita pelo Osório Barba, na Comédia Literária, com o 
título de "De Odessa a Laje do Canhoto". 

VINÍCIUS DE :rvlORAES. - Por que voce veio parar no Brasil? 
NoEL NUTELS. - Cheguei ao Brasil com oito anos de idade 

e estou cor:"l 57. Sou brasileiro há mais tempo que os redatores 
.d 'O Pasquim. E sou brasileiro por op<;ao, resolví ser e deu um 
traba/ha danaclo, mas acabei senda. Quando mamae ficou grávida 
.de mim, papai resolveu emigrar para a América do Sul para ficar 
rico. O que se contava era que se encontrava diamante nas ruas, 
essas coisas. Entao, papai foi para a Argentina. Ele saiu em 1913 
.e eu só nasci trés meses depois. Só fui conhecer papal quando 
cheg{1mos aaui. Só judeu tem esse tipo de história. Ele chegou 
.na Argentina e fracassou. Depois veio para o Brasil. Meu pai 
veio num navio alemao que f icou retido em Recif e, porque já 
havi'1 comer;ado a l. Guerra Mundial. Essa história parece até 
,aquele canto do Monteiro Lobato, "O Espiao Alemao", vocés co
nhece1n? Nao conhecem? 

FORTUNA. - Eu conhe~o. 
NoEL NUTELS. - Fortuna é o único rapaz culto desse grupo. 

Meu pai foi confundido com alemao e teve que fugir, porque 
estava1n dando pancada eni todo mundo que pensavani ser 
ale1n fío. E meu pai foi bater em Sao José da Laje. Enquanto a 
_guerra nao acabava, meu pai f azia um peque no comércio na ci
dade. Foi ele que introduziu a venda a prestac;áo em Alagoas. 
Foi u1n pioneiro. Evoluiu e tal e, e1n 1922, mandou unta carta pra 
nós 1nandando que a gente viesse para o Brasil. Desembarcamos 
.dia 27 de agosto em Recife, num navio chmnado "M<Jdeira". B foi 
essa história da minha chegada ao Brasil que Osório Barba con
tou em Comédia Literária. Ele ganhou cem mil-réis da Revis ~a 

do Brasil com a história que contou e me deu cinqüenta mil-réis 
.Porque achava que eu era dono da metade da história. Ele era 
um homem extre1namente honesto. 

VINícrus DE MoRAES. - Eu sei que voce era secretário e ani
mador principal da Jazz Band Academica do Recife, que excur
sionou ao Sul, com grande sucesso. Esse é um aspecto inédito da 
sua vida. 

l , , 

NoEL NuTELS. - É verdade. Bu regia orquestra, eu cantava, 
ieu era o grande chutador do grupo. Viajamos em todo o Brasil . 
O Fernando Lobo tocava violino, aliás, mal pra burro, péssimo. 
.o Teófilo de Barros Filho, um grande amigo meu, que morreu 
há pouco tempo, era pai do Téo, parceiro do Vandré na "Dispa
rada", tocava saxofone· no Ceará e tocava pistom. Chamava-se 
Vicente Andrade Lima. Quando nós estivemos aqui, em 1935, o 
Napoleüo Tavares, que tinha urna orquestra, "Napoleao Tavares 
,e Seus Soldados Musicais", ofereceu dinheiro pra ele ficar. Mas 
.ele nao quis. O Capiba tocava piano. 

SÉRG!O CABRAL. - o Chacrinha nao era baterista da banda? 
NoEL NUTELS. - Nao, depois_ é que apareceu um negócio 

chamado Bando A cadémico e foi nele que o Chacrinha entrou. 
Chacrinha conviveu m'uito comigo, 11'JªS nao o vejo há uns 200 
anos. Chacrinha, aliás, é primo do Capiba. Foi a Jazz Band A ca
.demica do R ecife que introduziu o f revo aqui. Nao, nao foi, 
estou senda injusto. Quem trouxe o f revo para o Río foi o nia
esÚ'o Garra/ inha. I sso é uma homenagem ao Sérgio que nao en
tende nada de f revo, só de samba . . Bu fazia demonstrac;oes de 
como era a dan9a do frevo no palco do Alhambra, que era ali 
.onde é ho}e o f-1 otel Serrador. 

T ARSO DE CASTRO. - o que voce acha de Caetano Veloso? 
NoEL NuTELS. - Acho um garata corajoso, peitudo, fez 

.cofsas interessantes. Eu sou um velhinho pra frente. 
SÉRG10 CABRAL. - Voce agora está metido no negócio de 

tuberculose. Eu pergunto: ainda se 1no1-re de tubercuiose no 
.Brasil? 

NoEL NuTELS. - A tuberculose, embora ten.ha surgido ulti
mamente no arsenal terapeutico urna quantidade enornze de me
dicanientos, altamente fabulosos, o problema ainda existe sob o 
ponto de vista ad1ninistrativo. O diagnóstico é fácil, o remédio 
está aqui, basta niontar uma máquina para atingir o Brasil na 
.sua mais estreita intimidade, no sentido de diagnosticar e tratar 
corretamente. Se há um negócio que há cura matemática, hoje, 
é a tuberculose. O que precisa haver é o tratamento certo. Se 
houver o contrário, principalmente sob o ponto de vista de saúd~ 
pública, que é o meu ángulo, a cozsa se agrava extraordinaria
mente. 



TARSO DE CASTRO. - Mas o Brasil nao tem estrutura para 
ISSO. . 

NOEL NuTELS. - Posso garantir a vocé que a mortalzdade 
por tuberculose caiu verticalmente. Era de 300 por 100 mil e hoje 
está a 50 por 100 mil, que é ainda um índice alto, mas melh~rc:_u 
muito. É verdade que há um problema de estrutura. Bu dzrz¡o 
um pequeno setor do Servifo Nacional de Tuberculose, chamado 
Setor de Unidades Sanitárias Aéreas, que nasceu da minha expe
riencia de andar pelo mato com a FAB. Mas já verificamos que 
nao adianta nada disso se nií.o houver no solo alguém que acom
panhe o tratamento durante um período de um ano. O problema 
realmente é de organiza9ao. 

TARSO DE CASTRO. - Se voce nao clinica como é que voce 
. ? vive. . 

NOEL NuTELS. - Aquí em casa quem nao trabalha nao come. 
Bu trabalho num lugar, sou aposentado noutro, minha mulher 
trabalha, e vamos sornando nossos salários. V océ ve: nós ternos 
quadro do Pancetti, Scliar, Bandeira, Caribé, Noémia, Di Caval
canti, Heitor dos Prazeres, Bianco, Aldemir, Caloca, Poty, só que 
nada disso é comprado, tudo é dado. 

TARSO DE CASTRO. - O problema de saúde é prioritário? 
NOEL NUTELS. - NO.o, eu nao considero. O problema de 

saúde é primeiramente um problema de desenvolvimento econó
mico, de reforma agrária. Resolvendo esse problema, o problenia 
de saúde estará encaminhado. A saúde do ingles, por exemplo, 
só melhorou depois que ele se industrializou. O Brasil ainda nao 
fez a sua reforma agrária. Pala-se muito nela, o IBRA está aí, 
mas nao se fez a reforma agrária. Inclusive para o índio talvez 
seja urna solufao a reforma agrária. 

TARSO DE CASTRO. - Quais sao as pessoas de quem voce 
gosta? 

NoEL NuTELS. - Di Cavalcanti, Vinícius de Moraes, Rubem 
Braga, um sujeito chamado Canato, que é um índio, um outra 
índio chamado Raunir. Eu concentro tuda numa pessoa só, ou 
melhor, nos irmaos Vitas Boas. Seria impossível citar todas as 
pessoas que eu amo. 

Luís CARLOS MACIEL. - Diz urna coisa que esteja aconte-
' cendo hoje no Brasil e que lhe dá esperancra no futuro do país~ 

N OEL N UTELS. - o Pasquim. 
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Luís CARLOS MACIEL. - E o que lhe dá desanimo? 
NoEL NUTELS. - Nao se ter feíto até hoje a reforma agrária. 
SÉRGIO CABRAL. - _Qual é o maior compositor popular bra-

sileiro? 
NOEL NUTELS. - Por um problema afetivo, Capiba. Depois 

dele, Paulinho da Viola, a quem nao conhefo pessoalmente. 
TARSO DE CASTRO. - Ca etano V el oso ou Chico Buarque de 

I-Iolanda? 
NüEL NUTELS. ·- Chico Buarque. 
TARSO DE CASTRO. - Gilberto · Gil ou Roberto Carlos? 
N·oEL NuTELS. - Gilberto Gil. 
TARSO DE CASTRO. - Roberto Carlos ou Jorge Ben? 
NOEL NuTELS. - Roberto Carlos. 
TARSO DE CASTRO. - Jorge Amado ou José Mauro de Vas

concelos? . ~ 
NoEL NUTELS. - Isso é pergunta que se fara, Tarso? 
Luís CARLOS MACIEL. - o que e que voce achou do Quarup, 

de Antonio Calado? 
NOEL NuTELS. - Urna beleza de livro. Um livro muito im-

portante. . 
SÉRGIO CARRAL. - Aqueie negócio dos índios que ele conta 

no livro é real? 
NOEL NuTELS. - Vocé sabe que o Calado esteve lá. 
TARSO DE CASTRO. - Voce que ten1 enfrentado todo es se 

problen1a de índios, viajado de aviao mesmo tendo n1edo, voce 
seria capaz de viver em Sao Paulo? 

NOEL NUTELS. - Nunca. Bu admiro Sao Paulo, acho sao 
Paulo admirável. Eu sou sócio de um barzinho no Museu de Arte 
Moderna de lá, onde me reúno com os amigos. Quando eu vou 
a sao Paulo, resalvo meus negócios todos rapidamente, passo no 
bar, tomo meu pilequinho e vou-me embora no primeiro aviao. 
Chego lá, todo mundo está Jalando em negócio, o Aldemir Mar
tins está que rendo vender quadros. Só f alam em negócio. 

TARSO DE CASTRO. - . Sao Paulo ou Manaus? 
NOEL NUTELS. - Manaus, mil vezes. Nao é que nao admire 

Sao Paulo. Admiro muito. Mas Manaus é muito mais para o 
meu temperamento. Sao Paulo é f ormidável, mas aquele progresso 
me esmaga. Eu sou um índio, eu nao agüento. 
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V1Nícrus DE MoRAES. - Um dia me perguntaram numa re
portagem quais sao as tres coisas mais tristes do mundo e eu. 
disse: menina feia na janela de rua transversal, as tres horas da 
tarde; músicos de casa de chá feito o da Confeitaria Colombo 
da cidade, e índios na televisao a fazerem u-u-u-u. Aquilo me 
deixou numa f ossa arretada. V o ce con corda que é urna crueldad e? 

NOEL NUTELS. - Poetinha, voce é o maior. Exatamente. 
E nao é só índio na televisao. É índio na civiliza9ao. Nao há nada 
mais triste. 

Luís CARLOS MACIEL. - A Diacuí morreu de morte marrida 
ou de morte matada? 

NoEL NuTELS. - Jndiretamente, foi de morte matada. 
Embora tivesse marrido de parto, f oi de mor te 1natada. Permi
tiram aquele casamento que f oi urna forma de matá-la. 

TARSO DE CASTRO. - Pra mim aquele cara que casou com 
ela é um vigarista. Voce acha? 

NOEL NuTELS. - Estamos de acordo, Tarso. É um pobre-
diabo que tentou descobrir urna mane ira de se realizar. Ele f oí 
meu enfermeiro no Xingu. Ele tinha a manía de fazer cruzes 
suásticas nas árvores. Se voce andar pelo X ingu e encontrar cruz 
suástica nas árvores, f oi ele que andou por ali. 

SÉRGIO CABRAL. - Se voce tivesse que apontar um brasileiro' 
para Premio Nobel da Paz, quem voce apontaria? 

NoEL NUTELS. - Os Vilas Boas, é claro. 
Luís CARLOS MACIEL. - Para o seu trabalho, para a sua rea

liza~ao pessoal, se lhe f ossem dar um presente, qual que voce 
mais esperaria? 

NoEL NUTELS. - Um transporte aéreo pr6prio para trans-
portar meu grupo de trabalho quando f os se necessário. 

O Pasquim, 28 mai. a 3 jun. 1970 
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NOEL NUTELS 

ARJANO SUASSUNA 

A PENS.AO DE D'ONA BERTA 

O GRUPO do q_u~l N?el Nutels fazia parte, na pensao de séus país,. 
na Rua Gervas10 Pires, 234, era típico da década de 30. lntegra~ 
vam-no, entre outros e sep'.! contar os freqüentadores eventuais, 
Rubem Braga, Capiba, meus irmaos Saulo, J oao e Lucas Suas
suna, Radjalma da Silva Rego, Luís Canuto, Arino Barreto etc. 

Esse grupo marcou época, em seu tempo. Suas histórias me 
chegava.m at~avés de meus irmaos mais velhos, de modo que~ 
para m1m, atnda morando em Taperoá, Capiba, Noel Nutels e 
~ubem Br,~g~ ~raro verdadeiros tipos de legenda. Eu seguia as-
aventuras v1v1das por eles no Rec1fe e contadas por meus irmaos 

em Taperoá, nas férias, como quem segue a vida de personagens . 
de novela. Le~bro-me de que urna cena, mais ou menos habitual 
entre eles, me 1mpressionava muito e muito me fazia rir: era a da 
"orquestra de 1:11ªº e bei~o". Num dia qualquer, um componente 
do grupo sugena: - "Vamos, hoje, fazer passeata de orquestra?". 
Os outros concordando, cada um, depois do almo~o ia para o 
lugar que tivesse escolhido, mas todos marcavam endontro, para 
as 5 horas da tarde, na Pra~a da Independencia, <liante da Igreja 
de Santo Antonio. Aí se juntavam de 15 a 20 rapazes. Formavam 
em "coluna por dois", e, com as maos diante da boca como se 
segurassem instrumentos musicais invisíveis iam tocando "d"" 
b " d b ' , V oca , um o rado, ao som do qual marchavam e desfilavam 
pela Rua Nova, Rua da Iinperatriz, Pra~a Maciel Pinheiro Rua 
da Concei~ao : Rua Gervásio Pires, onde, chegando a pen~o, a 
festa se desfaz1a. Noel "tocava" o bombo na frente do desfile· 
Saulo, meu irmao, "toca va" o clarinete: '¡ oao o trombone d~ 
vara. E assim por <liante. ' 
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RUBEM BRAGA 

Nessa época Rubem Braga era um exaltado redator, aqui no 
Recife, do jornal A Folha do Povo. No tempo da pensao de 
Dona Berta, teve que fazer várias "visitas" a Secretaria de Se
guran9a Pública, para responder por editoriais publicados em seu 
jornal. 

E lembro-me de algumas histórias contadas a mim por meu 
:innao Saulo, a esse respeito. 

Urna vez, por exemplo, Rubem Braga estava sentado com os 
outros, a1moc;ando, quando chegou um investiga~or e disse: -
"'Dr. Rubern. o Delegado rnandou dizer que quer falar co1n o 
-senhor!" - "Diga a ele que eu vou amanhá!" - respondeu 
Ruben1, tranqüilamente, continuando a alrnoc;ar. O investigador 
insistiu: - "Nao, ele rnandou dizer que é para o senhor ir agora. 
O senhor está convidado a ir até lá, por causa do artigo de 
ontem." - "Quem é convidado atende ao convite quando lhe 
convém! Diga que eu vou amanha!" - teimou Rubem Braga. -
"Dr. Rubem, o senhor está é intimado! Venha logo, pelo amor 
de Deus, senao sua situac;ao se complica!" - "Ah, bem! Entao, 
eu estou é preso, convidado nao! Por que nao disse logo?" E, er
guendo-se tranqüilamente - a escova de dentes já vivia em seu 
bolso, tao freqüentes eram os convites - saiu, para f alar com 
o Delegado. 

O REVóLVER DO RUBEM 

Certa vez, meu irmao Saulo, abra9ando Rubem Braga no 
seu aniversário, sentiu, em sua cintura, algo volurnoso, de ferro. 
Espantou-se: - "Rubem, voce está com um revólver aí na cin
tura? Nao sabia que voce andava armado nao!" Com sua voz 
grossa e tranqüila, respondeu Rubem Braga: - "Que revólver 
que nada, rapaz! Isso aí é um martelo! Ando sempre com um 
prego grande no bolso e esse martelo na cintura! Nao sei o que 
é que tem o xadrez daqui, que nao tem urna sala que tenha prego 
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ou cabide para a gente pendurar o paletó! Como vivo sendo 
preso de instante em instante, ando sempre prevenido: quando 
me trancam no xadrez, pego o martelo, cravo o prego na parede 
e penduro meu paletó, para ficar mais a vontade". 

O RATO 

A outra história que me chegava, em Taperoá, a respeito de 
Ruben1 Braga, referia-se a urna das famosas "ca9adas de rato" 
que, de vez em quando, eram realizadas na pensao de Dona 
Berta. De repente, estando os componentes da turma deitados 
nas can1as do primeiro andar - onde ficavam os dormitórios -
a1gum deles gritava: - "Olha o rato!" Era urna correria, e con
siderava-se grande desmoraliza9ao um deles deixar o rato passar 
por perto se.m matá-lo. 

Nun1a dessas vezes, o rato, na carreira em que ia, dirigiu-se 
para o lugar em que estava Rubem Braga. Pegando o primeiro 
objeto que estava a máo, ele conseguiu atingir o rato com urna 
primeira pancada. O rato, tonteado, ficou revirado de patas para 
o ar, mas ainda vivo. Com o mesmo objeto - um canudo de 
papelao grosso - Rubem Braga acabou de matá-lo. Terminada 
a operac;ao, olhou, finalmente, o que tinha na rnao e comentou: 
- "Até que enfim, essa porcaria serviu para alguma coisa!" 
Rasgo u o can u do de papel grosso e jogou os peda9os f ora. Meu 
irmao Saulo, curioso, foi ver o que era: era o diploma de ba
charel em Direito, do Braga. 

SALOM.AO, O IMIGRANTE 

M~s nao era somente no grupo dos rapazes que havia per
sonal ictades e histórias para mim legendárias. Os oais de Noel, 
Salomao ~ Dona Berta, também me chegavam a Taperoá, através 
do colondo das narra9oes de meus irmáos mais velhos, como 
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personagens fascinantes, cheios de vida e movimento. Eram ju
deus ucranianos, de Odessa. Como pertencessem a pequena bur
guesia local, come9aram a ser perseguidos pelo incendio da Re
volu9ao de 1917. Pelo que a gente lé, hoje, das novelais russas 
que pintam a implanta9ao do comunismo na Rússia, ve-se que os 
cossacos, os camponeses e os ucranianos foran1 dos grupos que 
mais se opuseram a Revolu9ao, sendo, portanto, dos mais per
seguidos. 

Salomao Nutels, vendo que a situa9ao estava ficando preta 
para ele e para os seus, resolveu emigrar. Veio na frente, para 
a Argentina, para preparar o caminho: depois, mandaría buscar 
Dona Berta e Noel. Como de fato aconteceu. Ajeitou-se mais ou 
1nenos, na Argentina, e entao tomou um nav'io para voltar a 
Rússia e trazer os dois. Quando o navío chegou ao porto do 
Recife, ele desceu para espairecer um pouco: o navio ia demorar, 
de modo que ele tinha tempo para dar um pequeno passeio pela 
cidade. 

CENA BARBARA NO MERCADO DE S.AO JOSÉ 

Andando ao léu, Salomao foi bater no Mercado de Sao José1 

em cujo pátio viu urna cena que o deixou horrorizado e com nao 
muito boa impressao do Brasil. Quando ele aparecen numa ponta 
do pátio, despontou na outra um negro jovem, na carreira. e 
carregando na cabe9a "um grande e estranho animal marinho",. 
urna espécie de ouri90 gigante. Atrás do negro, vinha urna ver
dadeira multidao , aos gritos, parecendo perseguí-lo para dispu
tar-lhe a posse do estranho animal. De repente, o negro tomou 
urna atitude inesperada: atirou ao chao, matando-o, o bicho es
quisito, que se lascou em duas metades. Entao, ele e os outros, 
esquecendo as divergencias, caíram en1 enxame sobre o cadáver 
do animal marinho e come9aram a comer-lhe, cruas, as entra
nhas. Salomao assistia a tudo, horrorizado. E só tempos depois, · 
já adaptado ao Brasil, é que viria a saber que o ouri<;o gigante 
era somente urna jaca mole, que os "bárbaros" vinhan1 disputando 

40 

• 
na brincadeira e que tinham resolvido dividir fraternalmente pelo 
grupo todo. 

A FUGA 

Ali, porém, na hora, horrorizado, ele correu do Mercado 
até a Rua Primeiro de Mar90. Por falta de sortc sua, porén1, 
aquele era o día en1 que o Brasil tinha resolvido entrar na Guerra 
de 14, ao lado da Fran9a. Os populares esta van1 exaltados, e, 
vendo aquele hon1em alourado correndo pela rua, gritaram: -· 
"Pega o alemao!" Salomao, já em panico com o que vir".1, enfiou 
pela Pra9a da Independencia, agora perseguido por gr~nde mu~
tidao. A sorte dele foi chegar a Rua Nova onde sub1u no pt 1-
rrieiro pé de escada que encontrou aberto. Era urna pensao de ra
parigas, e essas senhoras, con1 a gentileza e o carinho comuns á 
c1asse, acolheram o pobre perseguido, e esconderam-no. Tao ca
rinhoso foi o trato que ele recebeu, que a n1á impressao se desfez. 
Esperou um bocado e depois, vendo que a multidao tomara outro 
rumo encaminhou ... se para o porto: o navío partira sem ele! ' . 

Aí, Salomao Nutels tomou urna decisao que seria definitiva: 
nao moraria mais em Argentina nenhuma. Resolvera, de chofre, 
ficar nesse estranho e fascinante país. De negócio em negócio, 
foi bater no sertao de Alagoas, em Sao José da Laje, onde se 
fixaria por algun1 tempo, e para onde mandaría buscar Dona Ber
ta (( Noel. 

NOEL NUTELS NO CEMITÉRIO RVSSO 

Enquanto Salomao procurava se fixar aqui no Nordeste, a 
süua~ao cada vez se · apertava mais para os Nutels, na Rússia. 
Primeiro, houvera a violenta luta dos revolucionários de Kerenski 
e Lenine para derrubar o regime czarista. Agora, porém, urna 
nova dissensao política se manifestara dentro das próprias filei
ras revolucionárias vitoriosas: os mencheviques de Kerenski fo
ram derrubados pelos bolcheviques mais, extremados de Lenine, 
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Trotski e Estáline. Pelos livros de Cholokov a gente ve a confu
sao terrível que houve naqueles dias: bandos armados de Bran
cos e Vermelhos percorrendo os campos e queimando tudo, ma
tando, incendiando, fuzilando com julgamentos sumários e mes
mo sem julgamento nenhum. 

Salomao já conseguira mandar algum dinheiro para Dona 
Berta que, juntando esse ao resultado da venda de suas poucas 
jóias, come9ou os preparativos de viagem. Nao sei exatamente 
como tudo se passou, porque sei dessa história através de meu 
irmao Saulo. Lembro-me, porém, perfeitamente, do dia ern que 
primeiro a ouvi, ern Taperoá, onde me chegavam os ecos da 
triste história dessa pobre família judia, amea~ada por todos os 
lados, no meio de urna Revolu9ao que eu, que passara por ex
periencias parecidas em 1930, nao tinha muita dificuldade em 
imaginar. Ao que parece, a viagem projetada tornou Dona Berta 
suspeíta as autoridade·s revolucionárias, e ela teve aue sair me.io 
clandestinamente. Num dia, nao sei se na sua aldeia perto de 
Odessa, se já noutra cidade, durante a viagem, Dona Berta viu-se 
de repente acossada pelos bandos assassinos. Conseguiu escapar 
das ruas invadidas e foi se refugiar no cernitério. Infelizmente, 
esse fora o local escolhido para o fuzilamento das pessoas que os 
,grupos suspeitavam de anti-revolucionários, e Dona Berta e Noel, 
escondidos atrás de um túmulo, tiveram que presenciar a cena 
terrível. De repente, Noel fez men9ao de que ia chorar. Dona 
Berta cravou os dedos sobre sua boca com tal violencia que suas 
unhas feriram o lábio superior do menino, déixando nele urna 
cicatriz que o ficou marcando para o resto da vida. U ma cica
triz que, depois, os enormes bigodes iriam cobrir aos olhos estra
nhos, mas que a própria Dona Berta mostrou a meu irrnao Saulo . ' 
no d1a em que lhe narrou o terrível episódio. 

NOEL NUTELS EM ALAGOAS 

Mas, gra9as a Deus, tudo terminou dando certo, e Dona 
, Berta e Noel vieram se juntar a Salomao. já fixado em Sao José 

da Laje. Aí, o garotinho da Ucrania come~aria seu processo de 
abrasileiramento, que riao lhe parece ter dado trabalho nenhum: 
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meus contactos com ele nao f oram muitos, mas foram suficientes 
para pressentir o profundo amor ao Brasil que enchia o cora~ao 
de Noel Nutels. 

Ali, em Sao Jos~ da Laje, come~ou ele seus estudos. Trans
feriu-se depois para Maceió e, afinal, veio fazer o curso de Me
dicina no Recife. O destino iria juntar, numa classe só, dois 
quase adolescentes, todos dois refugiados, aqui, dos ódios desen
cadeados por revolu~oes com as quais eles nada tinham a ver:· 
meu irmao Saulo, tirado por minha Mae do ambiente de ódi<>' 
que havia ainda contra nossa família, na Paraíba de 1931, e Noel 
Nutels. Saulo e Noel iriam se formar e.m 1936. Joao Suassun~ 
dois anos mais mo~o do que Saulo, em 1938. Mas ambos fiZe
ram logo amizade com Noel; sendo que meu terceiro irmao, Lu
cas, logo iría se juntar ao grupo, que, sob a lideran9a de Capiba, 
ficaria, por um lado, "aperuando" os ensaios e apresenta~oes do 
Bando Academico, e, por outro, iría fundar a famosíssima Ba
tucada Academica, que marcou época no Recif e, na década de 
30 a 40. 

CAPIBA, NOEL E JO.AO SUASSUNA 

Capiba fundara, aquí, primeiro a Jazz Band Academica, que 
depois deixou, para criar o Bando Academico. Deste grupo, ape
nas meu irmao Joao participava. Os outros irmaos - e ele tam
bém - faziam parte, mesmo, era de urna "orquestra de pau e 
corda" de terceira categoria, a Batucada Academica, juntamente 
com Maurício de Andrade Lima, Oldano Pontual, Antonio Car
los Esteves de Oliveira, Albérico Camara etc. Noel Nutels, que 
se destacava de todos pela presen~a de espírito e pelo dom de 
comunica9ao característicos do ator nato que ele era, apresenta
v~ as " tocadas" da Jazz Band Academica. Mas integrava tam
bero a Batucada Academica, que ele, um dia, terminou levando 
para Sao José da Laje, para se apresentar lá. A apresenta~ao foi 
um sucesso completo e a viagem iria contribuir para nova mu
dan~a da família Nutels, desta vez para o Recife. 

• 
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DONA BERTA E OS SUASSUNAS 

Meus irmaos e outros colegas ficaram hospedados na casa 
de Noel. Salomao e Dona Berta já os conheciam de nome, e se 
tomaram logo de urna amizade enorn1e por eles. Sabia da ami
zade fraterna que ligava o filho aqueles rapazes do Recife, e, con1 
a bondade que era natural nela, imediatamente os "adotou". A 
ponto de chegarem a esbo9ar urna combina~ao. O pequeno esta
belecimento comercial de Salon1ao en1 Sao José <lava um lucro 
muito pequeno: eles se propunham a vender tudo, Já, a fim de 
se mudarem para junto de Noel. Mas como sabiam que, no fun
do, a mudan9a era urna aventura, viviam hesitando até aquela 
data. Agora, porém, conhecendo "os meninos, amigos de Noel", 
Dona Berta concordaria em vir: "os meninos" morariam, com 
ela, em sua casa., jul) to coro Noel e coro o mesmo tratamento; 
e assim, com a garantia do pagamento da pensao, a mudan9a nao 
seria mais um risco. Saloma.o· transferiu, entao, seu pequeno ar
mazém para o Recife, e toda a família Nutels term.inou se fi
xando aqui. 

Poi assim que terminou se criando, no R ecife, a "pensao de 
Dona Berta", com os melhores amigos de Noel morando lá e 
recebendo, da família do amigo, um tratamento que os fazia es
quecer, um pouco, no caso dos Suassunas, a ausencia da nossa 
casa em Taperoá, onde eles só iam passar as férias de fim de ano. 

NOEL NUTELS COMO ESTUDANTE 

Noel era um grande homem e um líder: teria sido isso em 
· qualquer ramo de atividade a que se dedicasse. Note-se, porém, 
que nao se destacou, na vida, como um "especialista de medici
na", mas sin1 como "um homem acima do comum cuja atividade 
era a medicina". Digo isso para que se entenda o contraste entre 
o "grande hornero médico" que ele foi e o estudante irregular 
e descuidado que se mostrou na Faculdade. Como estudante, ele 
sempre "se escorou" um pouco em meu irmao Saulo, tendo eu 
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ouvido, dele e deste, vários depoimentos sobre isso. Também, nas 
provas, bastava urna simples indicac;ao geral: com sua inteligen
cia privilegiada, Noel fazia o resto, e fazia bem. Aliás, um dia, 
aconteceu um incidente curioso que merece ser contado. 

A ARTERIOESCLEROSE DE MONKBERG 

E ra urna prova dada pelo Professor Ageu Magalhaes, e caiu 
o ponto "Aspectos anátomo-patológicos da arterioesclerose de 
Monkberg". Na pensao, o apelido de meu irmao Saulo era "Gua
ribao". Ele já come9ara a escrever a prova, quando ouviu,_ atrás, 
a voz de Noel, indagando: - "Guariba, voce sabe isso? Se sabe, 
passa!" Saulo en tao passou o seguinte: - " A arterioesclerose de 
N1onkberg é urna a rterioesclerose que se caracteriza pela calcifi
.ca9ao da túnica n1édia dos vasos. É muito comum nos judeus 
jovens!" - "É nada!" - espantou-se Noel, risonho. E come9ou 
imediatamente a escrever. Somente com aquilo, ele era capaz de 
desenvolver o assunto a contento. 

Quando veio o resultado, Saulo tirou 8 e Noel 9. Ocorre que 
este último fizera a prova, e no· fim, como o nazismo já come
~ara seu advento no mundo, pusera a seguinte Nota: "Veja-se 
que, atualn1ente, até a arterioesclerose desse tal de Seu Monkberg 
persegue injustamente os judeus." O Professor Ageu Magalhaes, 
1endo a prova, ªº chegar a nota, deu urna gargalhada; disse, logo: 
- "Só pode ser a prova de Noel." E com a secreta simpatía que 
ligava seu temperamento e sua personalidade ao aluno descuidado 
mas brilhante, aumentara um ponto na prova que já julgara. 

A LIC.AO DE ANATOMIA 

Existe um quadro célebre, de Rembrandt, com esse título, 
mas nao é a ele que desejo, agora, me referir: é a um incidente 
acontecido a Noel Nutels durante um exame final de Anatomia 
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que ele teve que fazer. Nao tendo conseguido as notas necessá
rias '\)ara passar por média, teve que fazer urna prova escrit~ 
urna prática e outra oral. Fez a prova escrita, lá, como Deus era 
servido, e apresentou-se, entao, aos Professores Frederico Cúrio 
e Odilon Gaspar, que, naquele ano, estavam substituindo o Dou
tor Luís de Góis. Na prova prática, o ponto que lhe coube foi 
a disseca9ao de um bíceps. Ele entrou no necrotério e, rapida
mente, relanceou os olhos pelos cadáveres que ali estavam. Só 
com esse golpe de vista, conseguiu descobrir um bíceps já disse
cado por outro estudante, que fora examinado antes dele. No
tando que os do is prof essores estavam com a aten9ao dividida 
por muita gente que trabalhava na sala, aproximou-se, sorrateiro, 
do lugar em que estava o defunto, segurou-lhe o bra90, enco
briu o bíceps con1 o corpo, movimentou as maos algum tempo 
como se estivesse . f azendo o trabalho, e, depois, ficou imóvel, 
apenas segurando o bra90 do cadáver. Ficou assim até que os 
dois professores se aproximaram, e, entao, deu o trabalho como 
seu. Como ele esperava, os dois já tinham se esquecido, no meio 
da confusao, de que aquele cadáver já tinha sido trabalhado e 
aprovaram-no na prova prática, com boa nota. 

A FORMA DA TRAQUÉIA 

Terminados os exames práticos, f oram, todos, para a sala, 
para a prova oral. Quando chegou a vez de Noel, caiu, para ele, 
o ponto sobre traquéia. O professor perguntou-lhe: - "Qual é 
a forma da traquéia?" Noel ergueu os olhos para o teto e ficou 
silencioso um momento, a procura. o professor impacientou-se 
um pouco. Disse: - "Que é que o senhor está olhando? Aí em 
cima, no teto, nao tem nem urna traquéia, nem um livro de Ana
tomía, para o senhor procurar, nele, a forma da traquéia!" Noe! 
concordou, em parte. Disse: - "Realmente, aí em cima nao tem 
nem urna coisa nem outra! Mas tem, ali, aquela fita de chumbo 
enrolada, isolando o fio da luz! A traquéia é mais ou menos da
quele jeito, e era aquilo que eu estava procurando!" 
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O professor riu-se, mas insistiu: - "Sim, é verdade! A tra
quéia é mais ou menos daquela forma. Mas como se chama essa 
forma?" Noel respondeu, calmo: - "Professor, o exame, aqui, 
é de Anatomía, nao é de Geometría nao! E eu conf esso ao se
nhor que, durante o ginasial, fui um péssimo estudante de Geo
metría!" - "Sim! - insistiu o professor. - Mas acontece que,. 
no caso, a sua Geometría vai ter que ajudar a Anatomía! Diga: 
que forn1a é essa?" Noel arriscou: - "Cilíndrica!" - ~'Certo! 
- concordou o professor. - A forma do tubo de chumbo que 
enrola e isola o fio da luz é cilíndrica. Mas a traquéia nao é 
exatamente igual a ele, é quase · isso! Qual é a forma da tra
quéia ?" - "A forma da traquéia é um cilindróide!" - disse 
Noel, para ver se colava. 

Colou. O professor disse: - "Aceito, contanto que ·o senhor 
n1e diga qual é a diferen~a de forma de um cilindro para um ci
lindróide!" E Noel completou, vitorioso: - "Um cilindróide,. 
professor, é um cilindro ·que levou um acocho e se apertou um 
pouco, de banda!" 

Foi aprovado com nota bastante razoável. 

OS DEZ MIL-RÉIS DE CAPIBA 

De todo o pessoal que morava na pensao de Dona Berta, Ca
piba era "o mais abonado". Funcionário do Banco do Brasil e 
solteiro, era considerado, pelos outros - estudantes que viviam 
das magras mesadas que os pais sertanejos podiam mandar -
um verdadeiro milionário. E era ele quem supria todo o pessoal,.. 
em caso de algum atraso ou quando a lisura habitual apertava 
mais do que o comum. 

N oel era, ao mesmo tempo, liso e pródigo, o que, aliás, era 
de esperar de seu temperamento generoso e bom. U ma vez, es
ta va o grupo lá em cima, nos dormitórios. Era urna sexta-feira, 
e a mesada que Salomaó dava a Noel só viria no dia seguinte, 
sábado. Ele já gastara tudo durante a semana e estava sem vin
tém. R esolveu apelar para Capiba: - "Capiba, voce tem, aí, dez 
mil-réis que me empreste?" Capiba passou-lhe a nota de dez 
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mil-réis e imediatamente Noel, risonho, voltou-se para os outros: 
- "Pessoal, tenho dinheiro aquí, dinheiro muito! Estao todos 
convidados para ir comigo, ao "Gemba", para tomarmos urna 
,grande rodada de sorvete, coro o pagamento por minha con ta!" 

Todo o mundo saiu logo para a cidade, para a festa. No 
caminho, Noel avistou, na vitrine de urna livraria, um volume 
no qual ele andava interessado há te1npo. Meu irmao Saulo nao 
sabe dizer que livro era: sabe, son1ente, que era de Literatura, e 
nao de Medicina. Vendo o livro, Noel entrou e co1nprou-o por 
cinco mil-réis. Veio Já de dentro, contentíssimo com o livro, 
para reencontrar os an1igos que o esperavam a porta a fi m de, 
,dali, irem ao "Gen1ba". 

Foi aí que aconteceu o inesperado. Um senhor, que estava 
na esquina da Rua da Imperatriz, avistando Noel, chamou-o 
"para um particular". Daí a instantes, voltava Noel coc;ando a 
cabes:a. E disse: - '~Pessoal, aquele camarada, ali, está passando 
dificuldades! Me contou a história dele, e o jeito, agora, é a gen
te voltar pra casa, porque dei os outros cinco mil-réis a ele". 

No que foi obedecido e aplaudido pelo grupo. 

O NOEL QUE EV CONHECI 

Bem, esse foi o Noel Nutels de· quem ouvi falar pelos meus 
irmaos. Eu era mais mo~o, de modo que quando cheguei ao Re
cife, para estudar, a família Nutels já tinha se mudado para o 
Rio. Mas eu ainda viria a conhece-lo, em minha casa, onde, um 
dia, ele entrou, gordo, rosado, bigodudo, cabeludo, um pouco pa
recido com urna espécie de quarto dos Irmaos Marx, bom, ale
gre e risonho. Quería, primeiro, me conhecer, e, depois, que eu 
o apresentasse a uns cantadores e folhetistas: estava empenhado 
numa campanha de saúde contra a tuberculose e queria, para tor
nar a campanha mais eficaz entre o povo, que um poeta popular 
nordestino escrevesse uro "folheto" sobre o assunto. O folheto 

' foi escrito, e chama-se A Fera Invisivel, nome admirável, esco
lhido pelo próprio poeta e que muito entusiasmou Noel. 
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Depois, foram outros encontros, aqui no Recife, e no Ri<>~ 
no meio do tumulto equívoco das estréias de teatro ou dos lan-
9amentos de livro, quando eu, meio perdido no meio da multida<> 
de desconhecidos, avistava os rostos amigos de Noel, de Elisa, 
sua mulher, e de seus filhos, Berta e Salomao: era como um des-· 
canso no meio da loucura que eu vía aqueles rostos sorridentes, 
sem segundas inten96es e sobretudo sem qualquer af eta9ao li
terária. 

E termino com urna última história. Na sua luta em favor 
dos índios, Noel tinha terminado virando celebridade nacional. 
E urna vez, num programa de televisao, o entrevistador fez a ele: 
nma dessas perguntas meio fora-de-portas que, de vez em qnando, 
nos atiram nessas ocasi6es. Disse o homem: - "Noel Nutels,. 
voce, boje, é um homem famoso, célebre, muito conhecido e que· 
conhece muita gente. Diga-me urna coisa: nas suas andan9as 
nacionais e internacionais, qual foi a personalidade mais impor
tan te, mais fascinante que voce conheceu?" Noel nao hesitou: 
- "Foi Dona Ritinha, a mae dos Suassunas!" O hornero, que 
era do Sul e certamente nao conhecia Dona Ritinha, ficou tao 
perturbado com a resposta, que mudou de assunto; mas só depois: 
de alguns segundos, o tempo que ele levou para se recompor da 
surpresa. 

A personalidade de Noel Nutels era complexa e variada, de 
modo que só com vários depoimentos dados por pessoas diferen
tes é que se poderá ter urna idéia de quem foi ele. Outros, entao, 
falem de outros aspectos e gestos seus. O Noel que eu conheci, 
o Noel de Dona Ritinha e dos Suassunas, foi este; e foi deste que 
tentei falar aqui, com risonho carinho e profunda saudade. 

Transcrito do Jornal da Semana. do R ecife 
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NOEL NUTELS, 
DE FRENTE E DE PERFIL 

CAPIBA 

N1NGUÉM, DE s.A CONSCIENCIA, pode dizer que conheceu Noel Nutels· 
e1n detenninado momento. Noel era urna pessoa tao comun c;1.
tiva, que nao deixava margem para que o sujeito se lembrasse do 
momento exato do primeiro encontro. Era urna figura que a pri
meira vista parecia que já era um velho companheiro, tal a s.i;1-
patia e confian9a que irradiava logo aos primeiros momentos: 

Eu, pelo menos, sou urri ~su ieito aue me considero burro 
, - ' 

mas tenho urna memória que, com franqueza, tem dado para o 
gasto durante esses 68 anos de existencia; porém, nao me Iem
bro do primeiro contato com Noel. Se eu dissesse que foi na 
f~sta tal, na. reuniao qual, ou em determinada pensao~ juro que 
nao esta va dizendo a verdade. Eu só sei que conheci N oel e con
vivi com ele durante uns quarenta anos. Sei que morei com 
Noel na pensao de Seu Guimaraes, que nós chamávamos cari
nhosamente de Seu Guima, na Rua -Conde da Boa Vista em 
frente ao Colégio Marista, por volta de 1933. Sei, também,' que, 
quando sua querida máe veio de Sao José da Laje para tomar 
conta do seu filho (que por essa época era estudante de Medici
na, na Faculdade do Derby), eu, talvez por convite do próprio 
Noel, ou de outro companheiro qualquer, tenha ido morar com 
Noel na célebfe pensao da Rua Gervásio P ires, 234, onde sua 
mae, para diminuir as despesas, aceitou em sua casa alguns ami
gos do filho; entre os seus amigos estávamos eu, os Suassunas 
(Saulo, Joáo e Lucas), Radjalma da Silva Rego Luís Canuto 
~rino Barreto, Roberto Hugo . de Andrade e os aiagoanos Antó~ 
n10 e José Maf ra. · 
. . A mudan9a de pensáo, para mim, foi ótima porque eu havia 
bngado, ou melhor, me desentendido, com alguns elementos da 
J azz Band Academica de Pernambuco, orque.stra fundada por 
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mim e parte dos estudantes que ficaram na referi~a orquestra e, 
sendo assim, nao me era agradável viver num me10 onde a des
confian9a e a intriga tinhan1 penetrado, sem que houvesse urna 
raza o plausível. Sempre ti ve por norma só sair. de um l~g~r 
quando a dona da pensao recebia ordem de despejo ou o pr~d10-
desabava. Enquanto isso nao se <lava, eu ia ficando, porque tinha 
pena de deixar os meus velhos companheiros; como, por exemplo, 
na pensao de Seu Guima : Djair Brindeiro, José Vilar, Man~el 
Cavalcanti, José Jatobá, os irmaos gemeos de Alagoas, cu1os 
nomcs nao me vem a memória no momento, e muitos outros. E ra 
desagradável dcixar tantos amigos; mas, em compensa\:ao, era. 
agradabilíssimo fazer novos amigos. 

Ao receber o convite, nao sei de quem, nao tive dúvida. 
Arrumei os n1cus trO\:OS e me mandei para o 234 da Rua dos 
Pires. Minha intimidade com a rua já era tamanha que nao· 
dizia mais Gervásio Pires, ou me1hor, Gervásio Pires Ferreira, o 
grande homem que participou da revolus:ao republicana de 1817, 
exercendo fun~oes durante o governo revolucionário. Nao sei se 
o povo está certo ou errado, mas o que eu acho é que há muita 
intimidade ao se pronunciar o nome de tao bravo pernambucano,, 
que arriscou a sua vida para que o Brasil, seguindo o seu exem
plo, mais tarde fosse a República que boje é. Por que nao se 
dizer Rua Gervásio Pires Ferreira? De hoje em <liante eu só vou 
chamar de rua Sr. ou Dr. Gervásio Pires Ferreira e pronto. O 
resto que se dane. 

No 234, além de toda aquela fauna de que falei no come<;o~ 
ainda tinha o José Correia a quem nós chamávamos de José 
SoJa, estudante de temperamento irrequieto e ao mesmo temp0> 
agradável. Só vivia sorrindo. Tínhamos, ainda, como companhei
ros o iornalista Nélson Alcantara e o notável crónista Rubem 
Braga ~' vez por outra, o caricaturista Au~u<;tinho Rodrigues. 

A figura imponente de Dona Berta nos <lava urna seguran~a 
de aue tudo ia bem no seio de Abraao. Tratava-nos como se fós
semos filhos dela. o que o filho comia a gente também comía. 
Salomao, pai de Noel, era outra figura de respeito, muito embo
ra vivesse sernpre metido em nossas bdncadeiras. 

Pelo que soube, Salomao fora o primeiro membro da fanú
lia a dar com os costados neste Brasil brasileiro, .como dizia o 
meu colega, o saudoso Ari Barroso. Ele chegara da Argentina: 
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durante a guerra de 14 e, como era um pouco vermelho, o per
nambucano deu urna carreira nele, que foi bater em Sao José da 
Laje, julgando ser ele u~ alemao, pelo seu aspecto. Estabelecido 
em Alagoas, tratou de trazer sua família, que era constituída da 
Dona Berta e Noel. Dona· Berta fazia parte da aristocracia russa 
e, para fugir da revolu~ao de 1917, teve que dar todas as suas 
jóias aos guardas bolchevistas, o que conseguiu depois de muito 
trabalho. Contava-me ela que, certa vez, estava escondida ero u1n 
cemitério; os guardas vasculharam todas as catacurnbas e como 
Noel fizesse sinal de que iria chorar~ ela apertou tanto a boca de 
Noel que lhe feriu os lábios; e mostrava a gente o sinal que Noel 
trazia no lábio superior. Isso é que era n1ae valente. 

Já .salomao, depois de contar a carreira que <lera do porto 
do Rec~fe até Sao Jos~ da Laje (ele chegara aqui no dia do quei
ma-que1ma das propriedades alemas e, por ser muito vern1elho 
como já disse, o povo quis' 1inchá-lo), estava sempre conosco ~ 
co~1ta: as s~as. proezc:s por esse mundo a fora. Disse-nos que a 
pn1ne1ra ma impressao que teve do Brasil foi quando viu um 
matu.to na. feira de Sao José da Laje <lanar urna jaca no chao e 
depo1s abn-la e comer aque1es bagos; para ele o sujeito estava 
comen?o os intestinos de algum animal. Disse-nos ele que ficara 
horronz~do com aquele espetáculo, vindo a saber, mais tarde, 
que aqu1~0 se tratava de urna fruta. Voces fa9am urna idéia de· 
quantas impressoes horríveis nao passou o nosso bon1 Salomao 
nos seus primeiros dias, num país tropicalíssimo como é o nosso 
Brasil. E a temperatura? Ah! O sujeito sair de urna tempera~· 
tura de 50 graus abaixo de zero para urna temperatura de 40 aci
ma de zero é qualquer coisa de espantar. 

Por. essas. alturas .Noel já dominava por completo, com sua 
verve, s1mpa1Ia e, ac1ma de tudo, muita humildade os meios 
academicos, sociais, intelectuais e artísticos da bela 'Capital do 
Frevo, que ele tanto adorava. Nao havia urna festa de caridade 
ou urna simples reuniao em casa de família ou mesmo no Palá
cio do Governador Lima Cavalcanti que Noel nao estivesse lá, 
com suas anedotas sempre novas e engra9adas. O interessante de 
tudo isso é que qualquer anedota contada por Noel tinha um sa
bor todo especial, f ace a vivencia corporal que ele da va as su as 
anedotas, mesmo que elas já fossem conhecidas. Noel se trans
formava ao contar urna anedota. A sua fisionomía vivia ·as ane-
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dotas, mais do que as suas próprias palavras. Se a anedota era 
triste, a cara de N oel era triste. Se a anedota era alegre, o rosto 
de Noel irradiava alegria a todos quantos o ouviam e viam, ao 
mesmo tempo. Onde estivesse Noel, a alegria estava por perto, 
e foi assim que eu conheci Noel durante esses 40 anos. 

Salomao, seu pai, também nao fazia por menos. Certa vez 
Noel pediu 5 mil-réis a seu pai, e Salomao relutou muito em sa
tisfazer a vontade do filho, que precisava do dinheiro: nao sei 
pra que, mas precisava. Finalmente Salomao lhe deu dez tos
tóes e Noel desapareceu, só tornando a casa depois de 5 dias. 
Com aqueles de.z tostoes ele se juntou aos seus amigos Sílvio Ro
.mero, Joao Marques, Gil Campos e outros, porque Noel era um 
mao aberta e nao queria parecer um parasita <liante dos seus 
amigos. Esses dez tostoes de que falo acima representam hoje 
apenas um centavo; por aí voces veem a fortuna que Noel levava 
consigo. Quando Noel chegou depois de 5 dias de ausencia, seu 
pai Salomao disse: "Já pensaram se eu lhe tivesse dado os 5 
mil-réis que ele pediu? Esta ria boje na Europa ou nao sei onde!" 

Saloma.o se estabelece com urna lojinha de miudezas, de urna 
porta só, ao lado do velho Diário de Pernambuco, mas a lojinha 
de miudezas nao vai pra frente e um dia Salomao fecha a loji
nha, que dava mais prejuízo do que lucro. Volta a sua vida an
terior, isto é, conviver conosco e contar suas proezas de imigrante 
sem destino. A gente se deliciava com as histórias de Salomao 
tanto quanto com as histórias do seu filho Noel, porque ambos 
eram étimos contadores de anedotas. 

Salomao adoece e marre. Pomos todos ao enterro no cemi
tério dos Judeus. Depois de todas as homenagens, segundo o ri
tual judeu, e antes do corpo baixar a sepultura, apareceu um 
homem de cabe los grandes e brancos que tal vez f os se o tal do 
rabino; chegando junto a Noel, corta-lhe um peda90 de sua gra
vata e joga dentro do caixao onde se encontrava o corpo de seu 
pai, Salomao. Acontece que a gravata que Noel usava, no mo
mento, era de Joao Suassuna, que nao <leve ter gostado da brin
cadeira do velho cabeludo; mas, se fazia parte do ritual, que se 
fosse o pedac;o de sua gravata, porque naquela época a gente 
usava indistintamente os objetos dos outros sem a menor ceri-

A ' mon1a. 
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Voltamos do enterro e formamos ali, na pensao, um sete-e. 
meio para passar o tempo; e desaf ogar as mágoas pelo velho 
companheiro que partía . . Quando está vamos naquele "mando nao 
mando", "seis e meio é ponto pra cachorro, mas nao bate o meu 
que é sete", "arrisca, nao arrisca", rola o dado e por sorte sai o 
avestruz, isto é, UM: "Eu nao disse que o jogo era jogar?'' Nisso 
aparece o estudante de Medicina Clóvis Paiva que de nada $abia 
<:oro relac;ao a morte de Salomao e, juntando-se ao grupo, diz: 
«Eu também quero entrar na brincadeira!" E rolando os dados 
aparecem: seis mais seis. Ponto como diabo para quem está jo
gando maior ponto e nao sete-e-meio. Feita a jogada e já consi
derado perdido, come9a a cantar urna· can9ao que eu tinha feito 
para ele apresentar na Rádio Clube de Pernambuco - PRA.-8 a 

' rádio que este ano está completando 50 anos de bons servi9os a 
Pernambuco e ao Brasil: . .. 

A corda 
E vem ver 
Como é táo bela 
A luz que reflete 
Em tua janela, etc. etc. etc. 

Catuquei Clóvis e disse-lhe no ouvido que o pai de Noel 
havia falecido e que nós tínhamos vindo naquele instante do en
terro. Clóvis entao, entristecido, pediu desculpas a Noel ao mes
mo tempo que lhe dava os pesames, tendo Noel dito: "Pode can
tar. A vida é isso mesmo". . . Mas Clóvis nao quis saber mais 
de cantar e continuou no sete-e-meio que já passava das 8 . . 

Muita gente pensa que Noel foi meu contemporaneo na 
J azz Band Academica de Pe-rnambuco, mas nao foi nao. Quan
do Noel entrou na Jazz, como apresentador e · contador de ane
dotas, eu já havia deixado aquela orquestra, por motivos parti
culares. Tomei parte, sim, com Noel, em várias festas de cari
<lade e principalmente na "Festa da Esmeralda", onde Noel jun
tamente com Saulo Suassuna, Pelúzio Pinheiro, Onildo Chaves, 
mais conhecido nos meios estudantis como o Professor Brumpt, 
porque estava sempre a carregar, debaixo do bra90, o livro .de 
Parasitologia do professor acima citado, José Correia e outros 
estudantes dan9aram no pastoril armado na prac;a do Derby, para 
angariar dinheiro para a Casa do Estudante de Pernambuco. Noel 

55 



representava a figura do "Velho", do "Chala9a", do hon1em que 
diz piadas, imorais ou nao, mas que todo o mundo ri. As pasto
ras eram os estudantes acima referidos e outros, de cujos nomes 
nao me lembro agora. 

O Pastoril é urna brincadeira de fim de ano, muito usada 
no Nordeste, principalmente em Pernambuco, Alagoas, Paraíba e 
R ío Grande do Norte; consta de urna figura central que é o Ve
Jho, urnas seis pastoras divididas em dois cordoes, um encarnado 
e outro azul, com suas mestra e contra-mestra e a Diana que 
usa u1na vestimenta metade azul, metade encarnada, e urna ban
dinha composta geralmente de um pistom, um ou dois viol6es,. 
pandeiro e surdo. Na falta do pistom vai mesmo o trombone. 

Certa vez, eu e Saulo Suassuna assistimos a um Pastoril do 
famoso Canela de A9o; logo na entrada tinha tabuleta que dizia 
assitn: "É proibido · dizer putaria porque junto mora família." 
Conversamos com os freqüentadores mais assíduos dali e entao um 
nos disse: "Tá vendo essas pastoras todas prenhas? Tudo isso é 
obra do Canela de A~o. Com ele é assim. Tanto diz safadeza 
como faz!" E nós ficamos todos bestas, pois as sete pastoras es
tavam todas grávidas e continuavam pulando no tablado armado 
nos arredores do Re<;ife. Recife dos tempos de Ascenso Ferreira 
com o seu chapelao que nao tinha mais tamanho. As pastoras 
de N oel eram interessantes mas nao estavam em estado interes
sante como as do velho Canela de A9º· 

Noel era todo alegria. Tanto fazia gra9a como inventava 
histórias que. nao fazendo pouco do amigo, o traziam sempre 
em certo destaque, como acontecia comigo. Nós tínhamos na 
Faculdade de Direito urna das maiores culturas que Pernambuco 
já possuiu e que se chamava Gervásio Fioravante. Dizia Noel 
em suas histórias que o notável professor de Direito havia-me 
feíto a seguinte pergunta: "Sr. Capiba, o que é que o Sr. enten
de por Direito?" Eu entao havia lhe respondido: "Direito é, é, 
como direi? Ah! já sei, professor! Direito é um círculo dentro 
do qual todos nós obramos!" Diante de resposta tao estúpida o 
ilustre professor teria me <lito: "Desculpe, Sr. Capiba, mas essa 

, defini9ao que o Sr. acaba de dar sobre o Direito me parece que 
é de penico!" 

"De outra feita", contava Noel em suas reunioes, "vinha Ca
piba comigo depois do almo90, isso em 1958, procurando um 1~ 
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gar para estacionar o carro quando eu disse: .ali tem um~ v~ca!" 
Todo 0 mundo sabe que eu tenho um defe1to na pron.unc1a de 
certas palavras; como por ~xemplo; vaca (mulh~r do bo1) e vaga 
(lugar) na minha pronúnc1a tudo e a mesma co1sa. Ora, quando 
eu disse: "Olha ali urna vaca!" a mulher que estava por perto, 
e que tinha os peitos enormes, pensando qu~ e~ e~tava me re!e
rindo a ela, disse: "Vaca é a puta que o panu! D1z ~oel ·e?tª?" 
que a mulher nao se incomodasse porque. eu era. do1do. Ja v1u 
vocé? Entrar numa história de Noel e a1nda sa1r com a fama 
de doido! . . 

O ano de 1958 foi um ano de . grandes alegnas para m1n1. 
Para come9ar eu assisti em Estocolmo, com Saulo Su~ssuna e 
senhora ao CAMPEONATO DO MUNDO, onde o Brasil se sa
grara c~mpeao pela primeira vez. Foi, para n?s, brasileiros ~ue 
estávamos presentes, um .día de grande eufona. A expectativa 
era enorme. Os jornais diziam: "Se chover, a Suécia nao perde, 
por isso e por aquilo." O que é fato é q1:1e choveu e . os galeg~s 
perderam de goleada. Fizemos nossa farnnh.a em Pans e depo1s 
rumamos em dire9ao a nossa terra, que continua sendo a m~lhor 
do mundo. Nao existe em parte nenhuma do mundo urna c1dade 
como o Río de Janeiro neril um colorido mais colorido do que o 
do Nordeste. 

Chegando ao Recif e e ainda ten do um restinho de f érias 
para aproveitar, encontrei-me com José Lira que, por ~ssa époc~, 
tinha urna loja de discos na Guararapes, perto da Ca1xa Econo
mica; ele foi logo me dizendo: "Vamos ao Rio?" Eu disse: "O 
que diabo eu vou fazer no Rio, depois de tantas despesas que 
tive com o meu passeio a Europa?" Aí ele me disse: "Rapaz, a 
Companhia de Avia9ao tal vai inaugurar urna nova linha que voa 
diferente das outras." Nao sei que diferen9a era essa; só sei que 
dali mesmo eu fui ao telégrafo Western e passei um telegrama 
a Noel que dizia mais ou menos assim: "Seguirei amanha voo 
tal - abra9os Capiba". 

No outro dia, na ho.ra aprazada, eu estava lá, no aeroporto, 
com bagagem e tudo. Encontrei meu amigo José Lira e toma
mos o aviao em dire9ao ao Rio de Janeiro. Eu acho que a dife
ren9a era que o voo era direto. A bordo do aviao danaram-se a 
servir uísque do melhor, e nós fomos beb~ndo, bebendo, e as ho
ras se passando, e a gente enchendo a cara. O nosso bloco se 
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compunha de Lira, mais dois caras que eu nao conhecia, e eu. 
O escoces era do bom, como já disse, mas o diabo era que o 
aviao nao chegava nunca. Um matuto do nosso grupo disse: "Tá 
dando muito catabi". "A estrada deve estar muito esburacada". 
Aí eu disse que nao, que era assim mesmo. Aqueles solavancos 
era quando o aviao caía no vácuo. Aí ele perguntou: "O que é 
vácuo?" Eu entao lhe disse: "Quando eu chegar em terra eu 
lhe explico isso." E continuamos com os mesmos solavancos. E u 
entao perguntei ao Lira: "A diferen~a desse vóo é isso?" Ele 
disse: "Nao. É porque o tempo está muito ruim. Está chovendo 
muito etc, etc.'' 

Quando saltei, encontrei o meu sobrinho Genival Barbosa. e 
Elisa me esperando. Eu vinha um pouco tonto do balanco do 
aviao e dos uísques que havia tomado. Elisa, a companhei~a in
separável de Noel em todas suas aventuras, quer fosse nas dda
des ou nos sertoes bravios onde habitavam os índios, foi me di
zendo: "Voce nao teve medo?" Eu lhe <lissc : "Medo de que?" 
Ela me disse: "Há urna hora e quarenta minutos que o aviao so
brevoa a cidade procurando urna oportunidade para pousar." Eu 
entao lhe disse: "Quem manda ele ser besta? Deveria ter vol
t ado para o Recife porque lá nao tem disso nao. Todo tempo é 
tempo para se decolar ou aterrissar." Aí eu disse: "Qual é o ho
tel mais ou menos, para eu descansar um oouco de tantos 'cata
bis' como disse o meu companheiro de viagem?" Ela entao me 
disse: "Voce nao vai para hotel nenhum. Voce vai é para nossa 
casa. Noel nao está na cidade e eu vou trabalhar todos os dias, 
m~s voce tem Salomao e Berta para conversar o tempo que 
qu1ser." 

Salomao e Berta sao os dois filhos do casal N ocl e Elisa · 
' 

por essa época eram muito pequenos mas já sabiam ser an1igos 
dos amigos dos seus pais. Quantas vezes minha chave se encon
trou com a cha ve de -Salomao que saía para o colégio e eu vinha 
chegando das boates. 

. Foi pensando nisso que eu fiz tudo para nao ir pra lá, mas 
Ehsa, na sua bondade, que era igual a bondade de Noel, e saben
do o quanto eu era amigo de Noel, disse: "Nao tem talvez nem 
porém, voce vai mesmo é lá pra casa e tome logo a sua chave 
para entrar e sair a hora que quiser." 

Elisa é urna criatura de atitudes definidas e, talvez por ser 
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secretária, quando ela diz urna coisa, o sujeito tem que fazer, 
porque do contrário está bebido. Creio que Noel nao poderia 
ter encontrado urna companheira tao decidida e tao compreensi
va como a Elisa. 

Nao tive alternativa. O caminho foi mesmo Rua Pires de 
Almeida, 8, apartamento 202" 2.º andar, Laranjeiras, e estamos 
conversados. Passados alguns dias, chega aquela figura imponen
te do velho amigo Noel, de suas peregrina96es a Aragan;as e ou
tras regioes onde se f azia necessária a sua presen~a em defe~a 
dos primitivos donos de nossas terras - os índios. Relembramos 
os velhos tempos da pensao de Seu Guima e da própria pensao 
de Dona Berta, sua mae. Noel me falou, por essa ocasiao, que 
pretendía publicar urna coletanea de quadras de mictório e reci
tou-me diversas quadras, as mais engra9adas e de pornografia, 
dignas do ambiente em que viviam. Eu entao citei urna quadri
nha da sentina dos funcionários do Banco do Brasil S/ A, do Re
cife, atribuída a um nosso colega já falecido e que se chamava 
Clóvis Oliveira, e era assini:·-

. :\·."; 

Até as sentinas tem 
Suas glórias, seus pendores: 
Numas, caga todo mundo 
Noutras, só os inspetores! 

Noel foi responsável por muita coisa notável neste Brasil, 
porém, foi culpado pela avalanche _de cantores ruins que tem no 
Brasil atualmente. Noel gostava muito de minhas músicas feítas 
com poemas de Ascenso Ferreira. Manuel Bandeira, Carlos 
Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Ariano Suassuna, 
Joao Cabral de Melo Neto, Carlos Pena Filho e urna por9ao de 
outros poetas de verdade. Entao, em suas reunioes cantava ruim 
como diabo mas, como Noel tinha um "porém". ele sabia dizer os 
versos: <lava outra dimensao as minhas músicas com as caretas 
que fazia para atingir as notas mais agudas. Nao era um Sflvio 
Caldas, a quem tanto ele admirava, mas, como já disse, valoriza
va urna can~ao, principalmente se essa canc;ao era nortista. 

Como é evocativo falar de Noel! Eu falaria o resto da vida 
e sempre teria urna novidade a mais para ser contada aos mais 
íntimos, porque Noel era urna fonte ines~otável de bons momen
tos para a vida daqueles que o conheceram. 
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Outro dia eu ouvi, pela televisao, urna notícia de mau gosto. 
Dizia a notícia: "Morreu, hoje, no Rio de Janeiro, o médico sa
nitarista Noel Nutels". Mentira! Noel Nutels nao morreu, nem 
nunca morrerá enquanto viverem as gera9oes que o conheceram. 
Noel Nutels morreu lá pra suas negras ... pra nós, nao! 

Recife (capital do frevo), mar. 1973 

• 
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LEMBRAN(,A D·E NOEL NUTELS 
NO RECIFE DE 1935 

RUBEM BRAGA 

QuANno EU CONHECI N1oel Nutels ele ainda nao era o médico dos 
índios, era un1 estudante, filho da dona da pensao. U m estudan-
1e mais ou menos conhecido porque· viera ao Sul acompanhando 
.a Jazz Band Academica de Pernambuco que em fins de 34 ou 
come9os de 1935 fez o maior sucesso por aquí con1 Leda Baltar 
cantando frevos e n1aracatus. O ano ainda era o de 1935, a dona 
da pensao era Dona Berta, esposa do Sr. Salomao, a rua era a 
dos .Pires, a cidade a do Recife. Noel apresentava os números e 
<lizia coisas engra9adas; tinlia un1 grande talento h'striónico, e 
esto u certo que isso explica em grande parte a f acilidade que 
n1ostrou depois para conquistar os índios convencendo-os a se dei
:xar espetar pelas suas inje9oes. 

Eu tinha ido para o Recife trabalhar no Diário de Pernam
buco; fazia urnas crónicas e tomava conta da última página, a da 
polícia e das ruas; morara antes numa pensao na Rua da Saudade 
com o secretário do Diário, Valdemar Cavalcanti, e oc; redatores 
Manuel Diegues Júnior e Ulisses Braga Filho. Mas deixara os 
Associados para fundar a Folha do Povo e fora parar naquela 
outra pensao em que viviam, além dos tres Nutels já ci tado:;, dois 
irmaos Suassuna, Joao e Saulo, do serta o da Paraíba, f i!hos de 
um deputado que fora assassinado no Rio em 1930, e irmao do 
entao ainda menino Ariano. Os dois Suassuna estudava111 Medi
ceina, e cantavam coisas do fundo do sertao, urnas pun~en' ec; ou
tras engra9adíssimas. Havia também um funcionár' o r

10 Banco 
do Brasil chamado Louren~o, mais conhecido por Capib::i . cam
peao de muitos carnavais com frevos como Pare, olh" e(\cute e 
maracatus como É de Tororó, com letra de Ascenso Ferre·ra. E 
um rapazinho meio pálido, com espinhas de adolescente, que fica
va por ali ouvindo a conversa dos mais velhos - e se chamava 
Fernando Lobo . 
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A primeira vez que fui preso Dona Berta me chamou a um 
canto, quando eu voltei, e me deu conselhos. Nao, eu nao devia ..... 
lutar com os comunistas. (Noel me explicou que ela. quando 
mocinha, se metera em política na Rússia, e andara fazendo co
mício em porta de fábrica, levando pancada da polícia do Czar, 
até que a Revolu9ao venceu, o Czar foi deposto, Dona Berta vi
brou de alegria com a subida de Kerenski. aí vieram os comunis·· 
tas, botaram Dona Berta e Kerenski pra correr, e tomaram conta 
de tudo. Da segunda vez que vieram me prender, o tira até ficou 
com pena, tao magro estava eu, ainda com um resto de febre 
da doenya que quase me matara (doen9a de rua) e aue o Dr. Al
cedo Coutinho enfrentara com urnas entao famo<;as- inje9oes po
livalentes de Bruschettini, as quais me fizeram delirar dois ou 
tres dias, e quase morrer. 

Em meio a essas desventuras a conversa e a amizade de Noel · 
me valeram muito, ele me levava na casa do Sr. Alfredo, da Al
fandega, todo sábado para ouvir cantorias. Eu, naquele tempo, 
eu era meio índio, N oel era bom para mim. 
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O MO<;O NOEL NUTELS 

JORGE AMADO 

Mo90 ELE FOI até O dia derradeiro, quando nos deixou ampu
tados em nossa alegria, a todos que o conheceram e trataram. 
Jovem, pleno de amor a vida e ªº -ser humano, transmitindo ju
ventude e alegria, assim até a hora da morte. Juventude, alegria 
e decencia, eis Noel Nutels. Sujeito mais direito era esse, me 
disse um homem do povo no interior da Bahía, falando sobre ele 
quando a notícia me alcan9ou com atraso de dias. "Como sabe?" 
- . perguntei ao caboclo na feira da pequena cidade de repente 
coberta de tristeza. "Andei" com ele pelos matos" - respondeu ti-· 
rando o chapéu, enxugando o suor na testa, escondendo urna lá
grima nos olhos ardidos e cansados. "Homem direito", repetiu. 

É tao difícil escrever sobre alguém de quem se f oi amigo a 
vida inteira e que se ausenta para nao mais voltar. Fica-se re
cordando o timbre de voz, o gesto, o modo de rir, a cabeleira,. 
os bastos bigodes, a do~ura sem par, enfim a injusti9a dessa mor
te. Por que logo ele? Nao adianta perguntar, nao se resolve 
mais nada. Apenas a ausencia persiste, irremediável. 

Busco na memória o mo90 Noel Nutels, mo90 em idade, nos 
fins da década de 30, nos come9os da década de 40, no' Rio de 
Janeiro, e o revejo em mil momentos de juventude ardente, de 
sonho e a9áo. Mas nao o f a90 para · cobrir com essa imagem de· 
plenitude de vida, estuante. a do homem maduro, de infinita 
dignidade, dos últimos dias, superpondo-se ao sofrimento em to
dos os instantes, mais mo~o do que nunca em sua grandeza. 
Nao desejo esquecer essa imagem da inteireza de um homem que 
nem com o seu sofrimento quis magoar aqueles a quem amava. 
Eu o vejo na cabeceira da mesa, no ruidoso almo90 de amigos: 
sabendo-se condenado, estrangulado num círculo de dor, sua pre
sen9a era alegre e criava aquele mesmo clima de confian9a .na 
vida, de plenitude. 
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Na mesa de almo:;o, entre outros, estava Samuel Wayner. 
Hoje trago do fundo do tempo o rapaz chegado de Pernambuco, 
a quem encontrei em casa de Samuel, por volta de 1938, na con
.quista do Rio. Era um tempo de certa maneira heróico - vés
peras da guerra, a luta contra o nazismo e a ditadura do Estado 
Novo. Um punhado de jovens reunidos em torno de urna peque
na revista perseguida (que, com o passar do tempo e os rumos 
·da guerra, se transf ormaria numa grande revista de irradia9ao 
nacional), urna pequena luz acesa na escuridao do ambiente. 

Mo9os diversos na maneira de ser, vindos de caminhos os 
mais diferentes, cada qual seu mundo . rapazes e mo9as ardentes 
·e generosos. Entre eles, Noel Nutels era urna espécie de nordes
tino loiro, quem sabe sarará, dono de um bom humor contagian
te, de urna sabedoria popular extraordinária, a cantar emboladas, 
.autentico filho dos canaviais de Pernambuco. Ninguém mais bra
:Sileiro do que aquele jovem, nenhum tao da terra nordestina, de 
tal maneira identificado com a vida, os costumes, a língua, o 
povo. 

Em que cidade do Nordeste nascera aquele caboclo alourado? 
Em toda a regiao que vai da Bahia a Pernambuco, em lares de Ser
_gipe e Alagoas, de quando em vez numa família da mais nobre 
e pura mesti9agem brasileira, nasce um caboclo loiro, de olhos 
.azuis, repontando nele o avo holandes, daqueles holandeses que, 
.após a derrota da conquista batava se internaram pelo sertao e 
.ali puseram excelentes raízes mulatas. Quem sabe, o exuberante 
Noel cantador de modas do Nordeste seria produto de urna dessas 
-cruzas? Pois nao senhor, nada disso. O nordestino nascera en1 
·Odessa, na Rússia, e era de sangue judeu. Viera menino para o 
:Recife. 

Só conhe90 um caso semelhante em matéria de identifica
·9ao tao profunda de um indivíduo com terra estranha a de seu 
:nascimento, o de Carybé com a Bahía. Mas o pintor nasceu em 
Buenos Aires quase por acaso, filho de mae brasileira, aos oito 
:anos veio para o Río através da ltália e, por conseqüencia, ao 
nacionalizar-se brasileiro e baiano já trazia no sangue e na carne 
a nossa mesti9agem. Para ele foi relativamente fácil f azer-se o 
·mais baiano de todos os baianos. 

Noel nao tinha urna gota sequer de sangue brasileiro. foi bra
·sileiro por amor, única e exclusivamente. Nao houve para ele 

--

,outra terra, outra gente - sua fala, sua música, seu céu, suas 
.alegrias, suas mazelas, e a floresta, o índio, o mundo obscuro, a 
!batalha contra a doen9a e a morte de um povo . 

A batalha come9ou naquele tempo distante quando conheci 
·Noel e me tornei seu amigo para sempre. Ele encarnou como 
·ninguém o humanismo brasileiro desde aqueles anos da Segunda 
•Guerra Mundial, a luta pela sobrevivencia da democracia e da 
.esperan9a num futuro melhor para o homem sobre a terra. Sua 
'bandeira foi a da fraternidade e da beleza. 

Éramos donos das ruas do Rio de Janeiro, rumoroso bando 
1de jovens, sem dinheiro, sem emprego, sem garantias de nenhu

. ma espécie, mas conscientes de nossa responsabilidade e dispos
tos a seguir avante. 

Noel varou depois a mata virgem e descobriu as nascentes 
idos ríos, f oi o irmao do índio amea9ado, o bra90 solidário, o co
ra9ao ardente. Quando chegava de viagem para o encontro dos 
amigos trazia nos olhos e na voz a revelac;ao de um Brasil igno~o, 
·grávido de mistério de vida · e morte, as febres, os pantanos, o ho
mem condenado. Esse homen1 e essa pátria f oram sua vida. 

Nao envelheceu no passar do tempo. O jovem que eu co-· 
nheci quarenta anos antes conservou-se igual na persistencia de 
um sonho a ser transformado em realidade. 

Vivemos um tempo belo e terrível e muitos tenta1n encon
trar o herói na violencia, por vezes até no crime. Mas o verda
ideiro herói do nosso tempo, o que constrói o mundo novo, esse 
.é o igual de Noel Nutels. 
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MEU COLEGA 
O CANTOR DR. NOEL NUTELS 

DoRIV AL CA YMMJ 

PEGUEI UM "ITA" NO NORTE; pra vim pro Rio morá. - l.º de 
abril de 1938. 

A. . . M . ' - 1, a1, at, ana. 
Ai Maria, ai Maria 
Maria é meu amor ... 

Saudade. Saudade come~ando. 
Tudo de amor f icou lá. Tudo o que eu tinha ficou lá. Lá 

no cais de onde desatracou o ]tapé. Ficou a terra com as suas 
cousas e as cousas da gente. Papai. Papai e o amigo do tempo 
de menino - Zezinho. 

E já aquela por~ao de saudade ... 

- Ai, ai, ai Maria, 
Maria é meu amor ... 

Mamae, durona, nao foi ao cais. Mamae. É. Houve cho
ro. . . mas é isso mesmo. 

Depois, mar. Mar. Quatro dias. - Eu? - Na? soube falar,, 
nao soube chorar, nao soube fazer nada. Quatro d1as. 

- Ai, ai, ai Maria 
Maria é meu amor ... 

Quando apareceram aquelas pedras enormes, aquelas mon
tanhas e aquilo tudo tao diferente, era o Rio. 

Pra vim pro Rio morá ... 

, Veja. No cais, todos desconhecidos. José nao. Minha prf-
rneira alegria. José me esperando. O primo. 
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Na pensao. José: 
- Isso aí é um violao? - É verdade que voee também 

canta? - Escuta: tenho aqui dois amigos que lidam com isso. O 
Pereira e o Assis (Assis Valente). Aqui o negócio é Rádio e 
futebol. Ah! Tem o Teófilo da Tupi, também. Vamos ajeitar 
esse negócio. Vai dar certo. 

José passa a Assis; Assis passa a Pereira, Pereira passa a 
' f'l T ·1 Teo 1 o ... e... upi. . 

Teófilo, pra miro, falando baix~nho: - No día de Sao Joao 
voce estréia; vou avisar uns amigos. 

Dia 24 de junho de 1938, estreei._ Teófilo: -- Aqui Fulano, 
aqui Beltrano, aqui Noel Nutels. ~ 

Ai, ai, ai Maria ... 

Noel Nutels. Falante, esfusiante, trepidante, cantante. Tudo. 

A . . . M . r 1, ai, a1 ana .... 

Sabem o que ele disse? Logo em cima? - Teófilo! Mas 
ele é bom demais! - Era eu, vejam. 

Meus amigos ainda sao aqueles de 24 de junho de 1938. Ti
rando os que Deus levou, ainda é o mesmo pessoal. - Augusti
nho (Augusto Rodrigues), Carlos Frias ... depois Rubem Braga, 
Joel Silveira, Fernando Lobo ... 

Mas quem cantava mesmo era Noel. Quem recitava Ascen
so mesmo, era Noel. Quen1 fazia mais zoeira mesmo, era Noel. 
Quen1 tinha mesmo amizade e amor pra todo mundo, era Noel. 
Ta va em toda parte, N oel. N oel da Elisa. 

Assistia a tudo. - Doutor, foi pros índios, mas, mes1no assim, 
lá das brenhas, sabia tudo e de tudo. Assistia a tudo. Assistia ao 
Brasil. 

Esse querido amigo me assistiu cantar pela primeira vez. 
Nao posso esquecer. 

- Ah! Mas. . . quem canta va mesmo, era ele: 

- Ai, ai, ai Maria .. . 

É. É isso mesmo. 

Rio de Janeiro, 31 set. 1973 
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LEMBRAN<;::A DE NOEL 

JOEL SILVEJRA. 

.. 
A MORTE MATA MAIS os que estao mais vivos. Foi por isso que ea 
nao quis ver Noel doente. Saber prostrado e indefeso aquele que
para mim sempre f oi a imagem mais perf e ita da vida, era urna. 
evidéncia que eu me negava a aceitar; e que, <liante do corp<> 
definitivamente vencido, só poderia me parecer ainda mais injus
ta e pungente. Mas -nao me admirei quando me disseram da sua 
bravura - a lúcida bravura dos verdadeiros lutadores - quand<> 
do último round da luta desigual e impossível que ele vinha tra
vando há meses. 

Pois se há urna palavra que defina Noel é esta: bravura. 
Urna bravura sem bravatas que foi a marca que mais profunda
mente ele deixou em todos os atos de sua vida - os grandes e os 
pequenos - e que em alguns momentos ele, homem todo cons
ciéncia e convic\:ao, brandiu como urna arma que a sua teimosia. 
f azia poderosa, irresistível. 

A bravura e a bondade - outra das suas qualidades princi
pais - dele f aziam urna espécie de gigante candi do de olhos. 
infantilmente espantados <liante da confusa e atordoada atribula
\:ªº humana que ele procurava entender e aceitar; ou, em muitos 
casos, entender somente, sem aceitar. As lutas que escolhia eram 
sempre as mais dif íceis - algumas quase quixotescas, mas era. 
assim que ele as quería, desafiadoras e ingratas, certo de que 
levaria a melhor. E na maioria dos casos ele · Ievou a melhor. 

Era também um homem essencialmente livre - ou que pro
curava, dentro das injun\:oes sociais e materiais a que estava su
jeito, ser o mais livre possível. Um dia ele me disse que odiava 
"a camisa-de-for\:a da cidade grande"; e tinha verdadeiro horror 
as limita\:Ües kafkianas da burocracia, implacável monstro que 
tanto dificultou seu trabalho de médico e de apóstolo junto aos 
índios brasileiros. 

Foi certamente esse amor a liberdade que o levou a trocar 
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Q asfalto do Río, onde poderia facilmente ter se acomodado num 
cargo graduado de seu Ministério, pelos amplos espa~os do Oeste. 
Poi lá que ele passou a maior parte dos seus últimos vinte anos. 
E era lá que ele se sentía realmente feliz e útil. O seu devota
mento aos índios tinha qualquer coisa - ou muito - da preo
cu pa9ao, da diligencia e da insistencia de um cacique, de um 
pajé, de um chefe de tribo. E acho que assim é que os índios o 
viam e o aceitavam - como urna pessoa mais ligada a eles, mais 
próxüna deles do que da gente branca e federal que o incumbira 
de urna delega~ao que para muitos nada teria de atrativa, que 
para a maioria seria apenas urna tarefa penosa, ingrata e ma1 
remunerada. 

Dele (e também de Eliézer Magalhaes, outro que nao devia 
ter morrido) eu fizera n1eu médico insubstituível, a quem se1npre 
p~dia socorro quando dos meus achaques de circunstancias. U ma 
dorzinha qualquer, um tor~ao no pé (ele dizia que eu tinha os 
pés podres), urna gripe mais f orte, e lá esta va eu a telef onar paía 
o Dr. Noel Nutels: 

- É urna dorzinha aqui do lado, Noe1. Vai e vem. Que devo 
f azer? 

Sua resposta era se1npre a mesma: 
- Procure um veterinário. 
Será que vi alguma vez Noel triste, abatido, deprimido? Nem 

eu nem ninguém - estou certo. Também nunca o vi contendo 
na garganta, por conveniencia ou cautela, a palavra que devia 
ser dita e no momento exato - e pouco lhe importava a autori
dade ou a Excelencia que a fosse ouvir. Dizia-a sobranceiramen
te, com todas as sílabas, na sua voz escandida e sonora, no seu 
irremediável sotaque que fazia dele, russo de Odessa, o mais au
tentico e indisfar9ável dos nordestinos. 

Lembro-me de ter dito a alguém (creio que a Rubem Braga) , 
logo que soube da morte de Noel: 

- Alguém devia escrever um livro contando a vida dele. 
É isto aí. Noel pede um livro. Ele, sua for~a . sua coragem, 

suas !utas, suas renúncias, sua vida de pajé, de missionário, de 
médico e de curandeiro, de quixotesco comandante daquelas co
moventes Unidades Sanitárias (inven~ao sua que poderla ter sido 
de Deus) - que fabuloso personagem! Tenho certeza que sua 
vida será contada um dia, do princípio ao fim. É inevitável. 
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NOEL NUTELS, ANTES DE SER 
O íNDIO COR-DE-ROSA 

ÜTÁVIO MALTA 

4 'DIRETRIZES", nascido e.m abril de 1938, na boca do golpe inte
gralista contra Getúlio, na Rua Miguel Couto, 32, sobrado, mu
dara-se para a Rua Senador Dantas, 33, apartamento 3. Urna rua 
entao muito calma. 

Foi aí que, nos idos de 1939, conheci Noel Nutels. Antes 
dele ser o índio cor-de-rosa. Veio para o Rio, médico recém-for
mado no Recife, no ano de 37, com o seu canudo ilustre e a li
berdade irónica do sujeito sém emprego. Rolou dois anos, diver
tindo-se sem dúvida com os fatos aparentemente absurdos da po
lítica, naquela época de transi~ao violenta da democracia liberal 
para o autoritarismo dopado da droga fascista. 

O come~o da vida de Noel Nutels, ou seja, a sua transfor
ma9ao de judeu russo em nordestino verdadeiro, Osório Borba 
,contou, com a natural gra9a literária, no capítulo "De Odessa a 
Laje de Canhoto,, do seu livro A comédia literária. O hebreu lhe 
disse, categórico: "Nao sou mais judeu russo da Ucrania, filho 
de judeus russos da Ucrania. Sou é mulato sarará, e dos bons. 
Cabe9a chata, cabra sarado. . . E aqui estou, brasileirinho da sil
va, nordestino de papo amarelo - documento da for9a de absor
<;ao desta terra selvagem. Com meu canudo de doutor, m:nhas 
marcazinhas de sífilis, aspirante a um emprego público, falando 
<lo governo." 

Naquele tempo, já a gente fala•1a, mas nao escrevia. mal do 
governo .. . o que acontece, decerto, em todas as ditaduras. 

. N~o sei como Noel Nutels chegou a se ligar ao grupo · de 
D!retnzes. . Coi:n seu extraordinário poder de comunica9ao, isto 
nao lhe tena sido difícil. Como tao fácil f oi tornar-se meu ami
go, e ~os . mais fraternos e bondosos. Como eu ele engolia os 
ll nos f1na1s das palavras, o que valía como carteira de identidade 
de real nordestino. 
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Conheci, pois, Noel Nutels em nosso grupo de IJ_iretriz:s (na 
tranqüila Rua Senador Dan tas, 33), onde era tambem, . alem de 
reda9ao, residencia de Bluma e S~muel ,'Yayner, este dJretor ~a 
revista, a qual, em face da confusao polit1~a completa, co~segu1a 
ser antifascista dentro de um regime fascista. É que estavamo.s 
já na f ogueira da Segunda Guerra Mundial e ninguém, no Bras~l 
daquela época, poderia impedir que documentadamente se esp1-
naf rasse o fascismo externo nem seu subproduto caboclo, o in
tegralismo, na noite de 10 de maio de 1938 esb.orrach~?º no go~
pe em falso que desfechou contra Vargas. Por isso, ahas, se abn-
ra no Brasil urna janelinha a esquerda. _ 

Só os tolos podem imaginar que se pode conter urna ?ª.\:ªº 
na palma da mao, mesmo que a mao seja de um poder~s1ss1m.o 
chefe de Estado. Da mesmo forma que ninguém pode 1mped1r 
que, nao podendo se atacar ou tratar em linguagem objet~va da 
questao do Estado. fiquemos impedidos de tratar, c.om senedade 
e alouma veemencia, com gra9a as vezes, de cara fe1a outras, dos 
problemas da Na9ao. E estes, talvez, encerr.em sub~tancia ~ocial 
e mais importancia que aqueles e nos perm1tem ate ter atitudes 
sedutoras. 

Noel Nutels tinha sua base dialética. Sua origem hebraica 
conduzia-o aos objetivos políticos de nosso grupo: combater in
formando, analisando, debatendo, rindo, o problema nazif ascista , 
juntamente com os da Na9ao. Nós escrevíamos, Noel contava ane
dotas com oportunidade, vivacidade e humor invariável. O dou
tor de canudo, desempregado, juntara-se a nós, franca e mesmo ir
mamente, sobretudo porque em Diretrizes lutávamos assoviando. 
A nossa política intercalava-se com tardes de deliciosa recrea9ao 
no espa90 restrito da redac;ao, obscura mas ilustre. Ali, Nutels 
tornou-se amigo íntimo de alguns jovens escritores que estao ago
ra na Academia Brasileira de Letras - um Jorge Amado, um 
Marques Rebelo, um Aurélio Buarque de Holanda um Francisco 
de Assis Barbosa e inúmeros que lá nao estao, por displicencia; 
e, sobretudo, aquele, também, depois academico, encantador Ál
varo Moreira, ao lado de Eugenia. com seu cbarutinho tao agudo 
e típico. Do grupo saiu até um governador ambicioso. Poetas, 
romancistas, cantores, desenhistas, boemios. Se Alvinho tinha um 
"sorriso para todos", Noel Nutels tinha um gracejo e urna garga
lhada para tudo. Nao havia místicos, nem céticos em nosso meio. 
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Todos acreditávamos no futuro, embora nosso rumo fosse cober-
to pela cortina de fuma9a da guerra total. . . 

Na larga casa de .Álvaro, em Copacabana, na Xav1er da Sil
veira, 49, a nossa "festan continuava, no plano intelectual e no 
gastronómico. Mesa f arta para qu"em. chegas~e na hora , do al~o-
90 do domingo. De fato, por ausencia do vil metal, nos com1a
mos pouco, quase sempre. Entretanto, nao apenas. epi~ódi~os, 
mas formidáveis eram nossos banquetes, quando hav1a d1nhe1ro; 
unia-se todo o grupo, liderado por Bluma, tao bela, tao inteli
gente, tao fina, tao séria nas coisas .Pr?fundas da vida., tao dona 
de si mesma e tao plena da forc;a mágica de fazer am1zades, que . 
ela cultivava como rosas. Bluma e Sa.n1uel Wayner reuniam-nos 
em torno de vastas mesas nos jantares do antigo Parque Recreio, 
da Pra9a José de Alencar, ou nos almo9os do restaurante do ve
lho Mercado, na parte boje demolida, nos quais, a propor9ao que 
a con ta subia, iam sen do convocados, por telef one, no vos amigos 
(coro dinheiro) para ajudar a liquida9ao do débito. 

Um día, nao sei como, Noel Nutels desapareceu. Fora con
tratado pelo Ministério da Agricultura para aplicar sua ciencia 
médica numa fazenda-modelo no interior de Sao Paulo. Duas 
coisas o seduziram: o homem e .a selva. Mas nao havia, ainda, 
nele nenhuma tendencia pelo estudo do problema do índio. Nao 
demorou muito, entretanto, aí por 40, Noel voltou ao Rio, a 
guerra f ervendo, já internamente, e o Brasil se mobilizando, a 
fim de defender-se contra o nazifascismo, nao obstante os "casa
cas-de-ferro" permanecessem mandando, em ridículas contor9oe~ 
políticas. 

Já se havia o hebreu casado com a prima Elisa, a qual antes, 
na fase do namoro, nao integrada no grupo. . . e raras vezes Noel 
era surpreendido com ela em passeios de automóvel-chapa-parti
cular, para nós um luxo (o carro pertencia a namorada ... ) , era 
chamada, em goza9ao nossa, "a rica dama misteriosa". Por fim, 
Noel trouxe Elisa para o grupo, participando o par dos diverti
mentos. Nao mudara o homem casado em seu jeito de bom hu
mor e autenticidade. Urna noite, no Cassino da Urca, quando 
no show se cantava "A Dama das Camélias", Nutels, bastant.e 
espontaneo, erguera-se na frisa em que estava e gritou, provocan
do urna gargalhada geral: "Eu sou a própria Dama das Camé
lias." Gostando de música, era cantor de uma única can9áo. Voz 
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sem técnica, Noel, quando em nossas reunioes, era obrigado a 
cantar . .. cantava sempre a cantiga pernambucana de um prisio
neiro de Fernando de Noronha evocando urna mulher loura, ou 
urna "alamoa" (alema). Mas só cantada com as luzes apagadas, 
talvez para efeito cenico, ou para ocultar a timidez. 

A vida ia mudando lentamente. Diretrizes, entao revista se
manal em formato maior, tipo parisiense, mudara-se primeiro para 
a própria Rua Senador Dan tas, 19, l.º andar; depois, para a Rua 
l. º de Marc;o, n. º 7, 8.0 andar, esquina do Beco dos Barbeiros. 
O semanário, com a ajuda financeira de Maurício Goulart, cres
cera muito em qualidade e influencia política nas rodas do os
tracismo liberal. Havia-se furado a muralha ditatorial, lanc;ando, 
tal con10 un1a flash-light, sob os olhos do povo entorpecido, pro
blemas estruturais da Nac;ao, num esforc;o hábil, a fin1 de que o 
Brasil pudesse, um di~, tomar conta de si mesmo e caminhar para 
a fren te, soberano. Tornou-se como um clube popular, sem in
tenc;ao de insurreic;ao, mas chamando a Nac;ao a unir-se em torno 
de suas questoes fundamentais e seus interesses autenticos. Nao 
éramos rebeldes, mas simples explicadores. Se nao tínhamos nada 
que bulir com o Estado autoritário - pudera! . . . - tentávamos 
aprofundar nos prob!emas do país. Ampliou-se bastante o grupo, 
tornando-se urna espécie de núcleo central de um movimento, 
senao aceito, pelo menos tolerado pelo governo. Até aue um 
dia. . . Diretrizes foi fechada, por ordem tranqüila dos "~asacas
de-ferro". 

Mas voltando a Noel Nutels ... Ele, no pequeno espac;o de 
tempo que passou na fazenda paulista, aprendera, na observac;ao 
d~s. fatos e no c~ntato direto com o jeca-tatu, as razoes da pe
nuna e outros s1ntomas da doenc;a que matava o Brasil. Na
que1e pedacinho do país ·Sintetizou, sobre a mesa ( ou o ambula
tório) das dissecac;oes, todo o vasto corpo da Nac;ao enferma~ 
Dirigiu sua atenc;ao para os problemas populares, ele, um médi
co do povo, s.ubmetendo a maior aná1ise órgaos até entao, para 
ele, desperceb1dos. 

Era o tempo do Wander-Bar, ali na Avenida Atlantica 
n.º 1620, onde hoje é o Banco Portugues do Brasil. tornado pont~ 

' de reuniao, a noite, da gente engajada na lutinha antifascista de 
Diretrizes. Durou a brincadeira - a que nunca faltou seriedade 
- e muitas canecas da loira cerveja foram viradas, enquanto o 
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bate-papo, ao som da orquestra vienense, se alongava até quase, 
as vezes, o sol nascer no mar em frente. 

Um dia, novamente, Noel Nutels levou sumi90 . .. Joao Al· 
berto, tao brasileiro e . tao injusti9ado, sobre o qual escrevi, há 
tempos, um perfil-reportagem, publicado em Diners num dos 
números de 1968 . . . Joao Alberto, quando tenente, andou com a 
Coluna Prestes, naquelas selvas do Brasil Central. Conta ele, em 
suas Memórias de um revolucionário, que, conhecendo a miséria. 
da regiao e de seu povo, jurara consigo que, vencida a Revolu
~ao, iria cuidar daquilo. Em Porto Nacional, onde havia dominica
nos e salesianos dando assistencia aos índios e a popula\:ao rural, 
en1 condi~oes as mais desfavoráveis de trabalho, e conhecendo o 
tenente, em sua rude caminhada militar, todo aquele pedac;o sel
vático do Brasil e o drama de seus habitantes, fizera consciente
mente aquele íntimo juramento. Narra ele próprio: "Conversei, 
durante horas, pela noite adentro, com o velho sacerdote (o 
Padre Colbacchini, italiano) ~ q~e devia contar, naquela época, cer
ca de cinqüenta anos. Prometi-lhe interessar-me um dia no tra
balho que ali se esta va fazendo." Continua Joao Alberto: "Vin
te e cinco anos depois, quando iniciei a cruzada pelo desbrava
men~o do Brasil Central, organizando a fundac;ao que me f ora 
confiada pelo Presidente Getúlio· Vargas, visitei novamente as co
~~nias ~alesianas. Lá encont~ei ainda o Padre Colbacchini que, . 
Jª em idade avanc;ada, mas a1nda forte, prosseguiu em seu santo 
ministério. Só entao fui apresentado as freiras da colonia dos 
Tachos. Haviam morrido algumas da época da Coluna. As so
b:evivente~ vieram agradecer-ro~ a tranqüilidade que lhes propor
cionara, d1zendo-me quanto hav1am rezado, pedindo para mim as 
ben~aos de Deus." (Sempre há quem reze pela sorte dos revolu
cionários ... ) 

Dali é que, no sertao brutal, se desdobra a selva amazónica. 
Entao, Joao Alberto ia pagar o prometido. Criara-se a Fun

dac;ao Brasil Central, com o esforc;o também daquele bom e lúci
do Hercolino Cascardo, também da cepa tenentista, falecido alta 
paten,te. de no~sa .Marinha de Guerra. Organizara-se um grupo 
de med1cos san1tanstas para tornar possível o desbravamento. Noel 
Nu~e~, médico-funcionário rural do Estado, foi integrado na ex
ped1c;ao. Embrenhou-se, com Elisa e Bertinha Brasil virgem 
adentro, na rústica e fascinante aventura. ' 
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Cuidou dos índios. Mas cuidou, também, de todo o povo, 
que no interior do país nao tem vida muito diversa da dos nati
vos. A sua ten da de clínica geral f oi armada nas diversas gran
des festas missionárias tradicionais do Nordeste e do planalto do 
Brasil, onde matuto se reunia ern massa imensa. Noel Nutels ti
rava abreugrafias e <lava inje96es e distribuía remédios a um por 
um daquela multidao profundamente desamparada, roída de ver
mes, de estreptococos, de bacilos, de urna infinidade de bichos que 
destroem por dentro o nosso corpo. Daí, ou ao mesmo tempo, 
par tia ele para a def esa dos indígenas - os ingenuos caboclos 
donos desta terra - contra os males transmitidos pelos brancos, 
chegando, assim, a estabelecer, com os nativos, aquela intinlida
de que lhe permitía tratar um pajé <leste modo: "01á, colega!" 
Tornara-se um índio cor-de-rosa. 

l Abril, 1973 

' 
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NOEL NUTELS: TISIOLOGISTA 

EDMUNDO BLUNDI 

A FUNDA~AO BRASIL CENTRAL f oi o princípio do sonho das gran
des entradas para o interior - valorizar o hornero, valorizar a 
terra, civilizar - sagrados objetivos. 

Em Rio Verde, encontrei Noel ·Nutels. Tratava da própria 
malária e da malária de milhares, Depois, em Aragar9as~ mistu
ramos nossos sonhos. Éramos tres <liante da trágica realidade da 
doen9a que minava as popula96es infelizes: Maneco Ferreira di
rigía, vinha vencedor da cárñp~nha do Gambie no Nordeste, Noel 
e eu nos tornamos irmaos <liante do sofrimento. Malária, sífilis, 
lepra, verminose, desnutri~ao, elevada mortalidade infantil, tuber
culose era o que encontrávamos na distante regiao: Aragar~as, 
Meruri e aldeias vizinhas, Xavantina, Rio das Mortes, Xingu. 

Assistimos lá, tragicamente ·aplicada, a lei implacável da epi
demiología da tuberculose: naquelas picadas, entradas e veredas . 
a bertas caminhava também a doen9a ... _,, 

Um fato ajudou-me a conquistar Noel para a luta contra a 
tuberculose. Encontrei em Aragar9as um missionário salesiano, 
Padre Colbacchini - um verdadeiro apóstolo, um santo. Vivía 
no Meruri, entre os Bororos, há mais de trinta anos cumprindo 
desígnio apostolar. Era urna tribo de· 9.000 índios, pacífica, feliz 
e saudável. Um dia, contou-me o padre, surgiu um branco, ma
gro, febril, escarrando sangue, que foi acolhido caridosamente. 
Meses depois ocorreu urna terrível mortandade: dos 9. 000 índios, 
salvaram-se 900! 

* 
Relatei o episódio a Arlindo de Assis que, por coincidencia, 

tivera notícia de outro semelhante ocorrido na regiao do Rio 
Negro. Dias depois o aviao da Funda~ao Brasil Central levava 
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vacina BCG que foi imediatamente administrada por Noel~ 
Franco, Loureiro Maior, Pinto Duarte aos índios e den1ais habi
tantes da regiao, em 1947! 

Arlindo de Assis, em carta que me dirigiu, afirmou que~ 
pela primeira vez no mundo, a vacina BCG fora aplicada em 
local tao distante da civilizas:ao. Come9ara, assim, a luta contra 
a tuberculose no Brasil Central. Come9ara a carreira de tisiolo
gista de Noel Nutels. Depois, levei-o para o Servi~o de Tisiolo
gia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde freqüentou curso 
de esped aliza9ao, fez estágios e aprimorou a arte da Juta contra 
a tuberculose: impedir que os indenes se infectem, que os infec
tados adoe~am e que os doentes morram de tuberculose. 

Foi assin1 que surgiu o tisiologista Noel Nutels, fundador do 
Servi90 de Unidades Sanitárias Aéreas. Percorreu quase um 
milhao de quilómetros por este país que tanto amou, cantando, 
contando anedotas, rindo, chorando mas praticando luta contra 
a tuberculose como ninguém realizou até boje. 

* 
MEu QUERIDO NoEL: 

Naquela tarde quente, quando vi seu corpo baixar a terra, senti sua 
grandeza, seu humanismo, sua verdadeira ideología - o amor, sempre 
o amor. 

No meio dos canticos, as últimas palavras, em meio tom f oram 
pronunciadas por urn árabe - Antonio Houaiss - e ern torno ~ frater
nidade que voce sernpre pregou: índios, brancos, pret~s, católic~, judeus, 
maometanos, protestantes. 

Todos choravam, pensando em Pablo Neruda: "Náo estás morto, náo
estás morto, estás somente dormindo, como dormem as flores quando °' 
sol se reclina." 
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O NOEL DO XINGU 

lRMÁOS VILAS BoAS 

- QuEM É AQUELE . HOMAO furnido de corpo que passa o dia 
intirim bateno com aquele coadózinho na anca do burro branco? 

- Que inguinorans:a, mos:o! Num tá veno que é um dotó 
cas:ando muri~oca? 

- Ié? 
O doutor fornido de corpo era Noel Nutels que acabava de 

chegar ao Acampamento da Expedi9ao Roncador-Xingu, no 
Rio das Mortes. Noel vinha da usina de as:úcar que existía em 
Santa Helena, lá para as bandas de Rio Verde, em Goiás. E tanto 
a usina quanto a Expedis:ao - coisas tao diferentes urna da 
outra - estavam sob o controle da grande, dispersa e meio con
fusa Funda9ao Brasil Central. Noel fora transferido de setor, 
nada mais. Em Santa Helena, . já havia realizado um trabalho 
excelente: conseguira afastar para longe os terríveis anófeles da 
malária que, volta e meia, punham na rede os cortadores de cana~ · 
Santa Helena, conhecendo urna trégua na malária, pode até au
mentar sua produs:ao de a9úcar. E o caboclo aprendeu que a 
sezao vinha do bichinho voador, da muris:oca, e nao do mau 
cheiro do brejo, como ele, seu pai e seu avo sempre acreditaram. 

Da usina, Noel já havia saído antes em outra missao da 
Brasil Central - fora ao Tocantins, lá embaixo, onde o dito 
encontra o Araguaia, escolher lugar para um novo povoado. 
Criar cidades, com botica, igreja e jardinzinho no centro, era o 
grande sonho do Ministro Joao Alberto, mandante supremo da 
Funda9ao Brasil Central. "Havemos de plantar cidades pele> 
sertao adentro", dizia ele nos momentos de entusiasmo. Por 
causa desse entusiasmo, Noel fora enviado ao Tocantins, e nessa 
viagem teve seu primeiro encontro com índios. E justamente 
com índio Gaviao. Na época, os temidos Gavioes estavam sendo 
pacificados pelo velho SPI, e mencionar o nome dessa tribo nos 
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castanhais do Tocantins era pór medo grande no cora9ao dos 
castanheiros. É que a palavra gaviao está associada com flechas 
e bordunas, e coisas assim, é claro, nao tranqüilizam o cora9ao 
de ninguém. Mas N oel, __ acompanhando o encarregado do SPI, 
seguiu até o ponto em que os índios haviam aparecido. Queimado 
pelo sol do Tocantins, rosado como um camarao, o novo serta
nista - com seus milhoes de sardas nas costas - parecia já pre
parado a pimenta-do-reino. Sentia-se morto, varado de flechas, 
moído a bordunadas, mas nada aconteceu. Do encontro, guardou 
a penas a lembran9a de um rapagáo de cabelos compridos que o 
fitava insistentemente sem dizer nada, e do desafogo que sentiu 
ªº regressar a barranca oposta. 

A chegada de Noel a Xavantina, Base da Expedis:ao no Rio 
das Mortes, foi muito diferente. Montado num f ordinho, trazendo 
sua mulher Elisa como co-piloto, nao causou boa impressao no 
Coronel Vanique, chefe da Base, chefe da Expedi9ao e senhor 
absoluto de todos os seus membros. Em duas palavras, o "Chefao" 
Vanique nao recebeu de bom grado aquele doutor alegre, con
versador, que ria, contava piadas e dizia versos que iam de 
Ascenso Ferreira a Manuel Bandeira, passando por outros, ou
vidos e recolhidos nas feiras do Nordeste. Nao, positivamente, 
aquele doutor era demais. Logo, porém, a casa hospitaleira de 
Noel e Elisa, lá no "beicinho" do Mortes, transformou-se em 
ponto de encontro e de conversas ao cair da noite, e parada obrí
gatória dos visitantes que chegavam a Xavantina. 

A Vanguarda da Expedi9ao, onde estávamos, tinha seu 
acampamento mais adiante, no Xingu, e dali deveria partir rio 
abaixo até a boca do Maritsauá, afluente inexplorado da margem 
esquerda. Depois, a Vanguarda deveria subir esse rio até o alto 
curso e de lá sair com urna picada na dire9ao dos f orn1adores 
do Tapajós. A empreitada era dura e a esta9ao nao ajudava. 
O estío, tempo do céu azul e das gar9as, estava se despedindo 
do Xingu, e nuvens escuras e pesadas rolavam amea9adoras no 
horizonte. A noitinha, trovoes e coriscos ao longe. Mesmo assim, 
íamos partir e já estávamos coro tudo preparado, quando um 
aviaozinho teco-teco chegou de Xavantina trazendo no bojo o 
Noel com seus petrechos médicos. Foi um alivio. Ter médico 
numa expedi9ao é sempre um alivio. Pode-se caminhar com se
guran~a, rir das malárias e até das pe~onhas da mata. 
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Pouco depois, partimos ero tres bateloes abarrotados de 
gentes, coisas e cachorros. A noite, nos acampamentos improvi
sados, enquanto Mané Baiano contava histórias de "reís" e "prin
cesas encantadas", e Eleutério, cozinheiro da Expedi9ao, entoava 
"recortados" na viola, Noel se entretinha numa roda de "truco" 
ou lembrava coisas do seu tempo de estudante, em Recife. Um 
día, contava ele, os quase doutores de Recife saíram Brasil a 
fora dan~ando e ensinando frevo nos clubes para melhorar a 
"''caixa" do gremio que andava enfraquecida. Fácil imaginar o 
que aconteceu nessa Yiagem maluca de semidoutores dan9arinos. 
Formado, tivera sua primeira experiencia de médico numa fa
zenda em Botucatu. Mas como? Ora bolas! Botucatu, aquela 
cidadona refrescada pelos ventos da .serra, lá no interior de Sao 
Paulo, era exatamente a nossa terra. Foi urna surpresa, ·e Botu
catu ficou sendo ponto de partida de urna nova série de histórias 
e anedotas que f omos ouvindo e gozando Xingu abaixo. 

Durante a viagem, o · primeiro peixe de carne boa, um su
rubim dos grandes, foi pescado por Noel. Antes do surubim, 
ninguém havia conseguido coisa que valesse a pena - somente 
piranhas "cabe9a de burro" e pirararas, peixe de couro, de carne 
remosa, porque n'água imita urubu: só come carni9a. Por isso, 
sertanejo nao gosta de pirarara e implica até mesmo com o ronco 
que o bicho dá quando é tirado do rio. - "óia só o esturro do 
nojento, forante d'água! ", diz ele. 

Depois de muita navegas:ao perturbada por chuvas e ban
zeiros, entramos pelo Maritsauá, e foi nessas alturas que come9ou 
a nascer o Noel sanitarista. Até ali, tinha sido o hornero da ma
lária e da tuberculose. Mas, de repente, nas grandes noites do 
Maritsauá, Noel comes:ou a falar de um grupo selecionado que 
pretendía reunir: um médico, um dentista, operadores de raios X. 
Havia de ser gente disposta, firme, capaz de carregar e descar
regar aviao ou barco, de vacinar, medicar, aplicar inje96es e 
ainda responder pela cozinha. · 

- Dá um pouco de trabalho, mas nao é impossível. .. 
Há muita gente boa por aí. . . Basta procurar que encontra _ 
comentava o "dotó". 

Além do pessoal, p~ecisava ~e equipamento adequado, isto é, 
aparelho de abreugraf1as, gabmete dentário portátil e coisas 
assim. O transporte, ponto crucial do problema, sena resolvido 
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na FAB. Noel confiava na sensibilidade dos homens da FAB e 
quando, mais tarde, procurou esses homens_ para expor s~u plan0o 
de médico sanitarista e sonhador, eles nao o decepc1onaram. 
Conseguiu 'transporte, e assim nasceu o SUSA - Servi90 de Uni
dades Sanitárias Aéreas, hoje UAE, Unidade Aérea Especial. 

Naquele tempo, a FAB dispunha de um bom número de 
Douglas C-47 - aviao de sete folegos, carne de pesco90, ideal 
para o tipo de transporte que o servi90 de Noel exigía. E foi 
nesses avioes que o SUSA, armado e municiado para localizar 
bacilos de Koch, combater a leishmaniose, vacinar índios e ser
tanejos etc., iniciou suas grandes missoes de paz, sob o comando 
de Noel. O ponto de partida era sempre o Rio; o campo de a~a() 
as regioes de "difícil acesso" - povoados ribeirinhos do Ara
guaia, do Tocantins, do Tapajós, o Vale do S. Francisco, o Acre, 
o Xingu. . . Alcan9ada a regiao que devia atender, o grupo de 
Noel usava o meio de locomo9ao disponível, fosse barco, cami ... 
nhao, motor de popa, canoa de índio ou o velho trem da Ma
deira-Mamoré. Quando chegava a um povoado in1ediatamente 
estendia faixas que anunciavam em grandes letras vermelhas: 

RAIOS X - VACINAS 

EXTRA9AO DE DENTES 

Tuno DE GRA9A ! 

Entao, o sertanejo ia se aproximando devagar, receoso, mei() 
intrivado com aquela gente que vinha de longe, da "cidade 
grande", para lhe trazer aj u da. . . de gra~a. O comec;o f oi difíci~. 
Num lugarejo, perto de Juazeiro, os homens do SUSA nao tl
veram "clientes", enquanto nao ostentaram vistosos colare~ como 
os que usam os afilhados do Padim Cic;o; em outros, prec1saram, 
antes de tu do, convencer o chef e político local de que nao po
de ria usá-los como propaganda do seu Partido. . . A luta, como 
se ve, nao era apenas contra vermes e bacilos, mas cada viagem 
do SUSA representava urna grande vitória. Milhares de abreu
grafias, milhares de vacinas aplicadas, extra~oes dentárias, con
sultas, tratamentos, tudo de gra9a, como diziam as faixas. 

No retorno de cada urna, Noel trazia algo novo para au
mentar sua vasta colec;ao de histórias e anedotas. Numa cidade
zinha do Ceará, contava ele, depois de um dia de trabalho esta-

82 

fante, o pessoal do SUSA jantava numa pensao. O atendimento 
das mesas era feito por um rapazola muito compenetrado da 
importancia das suas fun~5es. Terminado o jantar, Noel pergun
tou ao gar~om o que havia para sobremesa. 

- Hoje ternos banana assada, banana frita e banana ... 
pessoalmente - respondeu o pequeno cearense. 

Duas verdades, ambas terríveis, vieram a luz gra9as aos le
vantamentos realizados pelas equipes de Noel: a tuberculose; ao 
~ontrário do que afirmavam muitos "técnicos de gabinete". nao 
era urna doen~a das cidades, um mal exclusivamente urbano. 
Pelas estatísticas do SUSA, verificou~se que estava lá dentro, no 
interior, nas zonas rurais longínquas, nas bibocas esquecidas, 
minando a saúde precária do caboclo~ ameac;ando a populac;ao 
raref e ita dos sertoes. Ou tra verdade - o índio era bem mais vul
nerável as mazelas da civiliza9ao do que se supunha. Urna simples 
epidemia de sarampo podia . levar toda urna aldeia ao desapare
.cimento. Que dizer da varíola? -E a tuberculose? 

U m dia, Maluá, cacique dos Carajá, disse a N oel: 
- Seu povo (civilizado) veio aqui conversar com o meu 

povo. Depois disso, meu povo anda por aí cuspindo sangue ... 
E agora? . _ 

E agora? Como salvar os índios? Essa, a grande preocupa9ao 
.do "dotó". Tal preocupac;ao transparecia claramente no ca1endá
rio que ele próprio organizava para o SUSA. De acordo com 
esse calendário, os deslocamentos da equipe até as áreas indígenas 
deviam ser freqüentes: este mes a ilha do Bananal, onde os úl
timos Carajá, embora desfigurados pela "civilizac;ao", ainda im..; 
primero do is círculos no rosto, f eitos com tinta de jenipapo; 
depois. a "Reserva" dos índios Cadiveu que hoje bebem cacha9~, 
trabalham para os fazendeiros e já nao dao cargas de cav<i lana 
.como faziam seus antepassados; em segu'ida, as aldeias do Xingu, 
do Río Negro, de Rondonia e assim por <liante. Sempre o íncl o. 
Para N oel, esse resíduo, esse restinho da popula9ao primitiva do 
país, deveria ser tratado com especial atenc;ao. Causavam-lhe 
ínsonia os desmandos, a ineficiencia, a burocracia e a f rieza do 
órgao oficial, responsável pela sorte dos nossos remanescentes 
indígenas. Além do órgao inoperante, havia também aqueles 
homens letrados que enxergavam no índio apenas um objeto de 
pesquisa, um boro trampolim para ganhali bolsa de estudo na 
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Califórnia ou em Paris. Noel sofria com tudo isso, e entao, nas: 
horas de grande desalento, repetia para si mesmo os ver~os de 
Bandeira - "Vou me embora pra Pasárgada, lá sou amigo do 
rei ... " Mas continua va lutando. Aqui mesmo. 

As muitas andan9as pelo Brasil acabaram transformando 
Noel em conferencista de primeira ordem. O tema das suas con
ferencias eran1 naturalmente, os problemas sanitários das várias 
regi6es do Paí~. Assunto árido, pesado, cinzento. Mas o "dotó'' 
sabia colorir o tema com suas histórias, observa96es e lembran9as 
de cenas e fatos engra9ados. E assim conseguia o milagre de 
transf orn1ar urna conferencia sobre Medicina Tropical ou Pre~ 
ventiva em urna espécie de aula que o auditório acompanhava 
com grande interesse. Nas suas conferencias ninguém consultava 
o relógio. Além de tudo, permitia, democraticamente, que qual
quer pessoa o interrompesse para formular pergunta~:., Noel sem
pre respondía com boro humor, e era nessas ocas1oes que seu 
espírito jocoso e irreverente brilhava coro mais intensidade. 

Certa vez, em Sao Paulo, falava na Associa9ao de Medicina 
sobre os índios Paca-Nova, de Rondónia. índios que urna parte 
da imprensa, na época, dizia serem antropófagos. De repente,. 
urna voz feminina vinda do auditório o interrompeu: 

- Mas, senhor conferencista, afinal os índios cornero ou 
nao cornero gente? 

- Comem, minha senhora, mas nao por via oral - res-
pondeu N oel. . 

Seguiu-se um curto silencio, depois risadas. Com a ma1or 
tranqüilidade. Noel continuou falando sobre a triste situa9ao em 
qut; havia encontrado os Paca-Nova, enquanto urna figura ele
gante desliza va para fora do recinto. . , 

Um dia, Caratsipá, chefe dos Camaiurá, ~orne~ velho, ]ª 
na casa dos 90, apareceu no Posto coro urna dtsentena que nao 
havia jeito de parar. Todos os medicamentos i!1dicado~, exist.entes 
na "farmácia" do Xingu, f oram usados em vao. A disentena do·. 
velho continuava. Até o "bate-entope" - mistura de sulfa com 
elixir paregórico - havia fracassado. Apelamos entao para Noel, 

' que estava no Rio. No primeiro transporte, ele veio. Desembar
cou do C-47 como sempre - alegre, contando novidades, carre
gando urna saco la cheia de mezinhas de civiliza~ao. Chegou e f oi 
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deitando saben9a e remédio pra cima do velho que ria do esf or90. 
e dizia: 

- Anité, coet aman6-corim. (Nao adianta, vou morrer.) 
Estava com a razao. Na verdade, nao houve remédio que levan· 
tasse o murat (velho). 

- lcoet, iarrá coet, ieretam catú amano. (Quero ir para a
aldeia; é bonito morrer lá.) 

Tomamos todas as providencias para que a última vontade 
do murat f osse imediatamente satisfeita. Leonardo preparo u º' 
barco arrumou as coisas e ficou esperando. Na barranca, Noel, ' . 
Leonardo, nós e mais uns cinqüenta Camaiurá. Tudo em silencio. 
No ar um cheiro de fuma9a e urucum. Caratsipá foi carregado· ' . 
até o barco. Entao, na horinha da saída, o murat correu os olhos. 
pelos Camaiurá - o seu povo. Depois olhou para nós, para Noel,. 
e disse apenas: 

- Viver tanto para morrer ... cagando. 
Na manha seguinte morreu, e foi sepultado no terreiro da_ 

aldeia. Nesse dia, Noel nao contou anedotas; ficou sentado num 
canto, fumando cachimbo, pensando. 

Nas reuni6es, nos bate-papos, a aten9ao geral ficava concen-
trada no "dotó". As vezes, quando estava inspirado, dizia versos. 
do seu amigo Ascenso Ferreira, · aquele boemio desligado e es
quisitao, do qua! urna noite recebe u um telefonema exatamente: 
ass1m: 

- Noé, to aquí no Cabe9a Chata . .. 
- Bom apetite, Ascenso .. . 
- Acontece que já comi .. . 
- Nesse caso, boa digestao .. . 
- É que agora vó pra casa dormi. . . 
- Durma bem, Ascenso ... 
- Mas Noé, como é que eu vó pagá? 
Meia hora mais tarde, Noel chegava ao Cabe9a Chata par~ 

tirar o poeta da enrascada. 

* 
Noel morreu. Dizer que nos legou seu exemplo de amor e, 

dedica9ao ao trabalho etc. seria cair no formalismo vazio, no
discurso laudatório, coisas que considerava matéria-prima para. 

' 
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anedotas. Nao. O que N1oel nos deixou f oi urna grande li9ao de 
vida. Para ele, viver era flutuar descontraidamente sobre as mes
quinharias do cotidiano e, acima de tudo, ajudar os outros, espe
cialmente os mais necessitados e esquecidos. Foi o que fez. 

E agora? Bem, há muitos séculas, um guia ou profeta -
judeu como Noel - escreveu que o espírito do homem parte, 
segue o seu caminho, e as suas boas obras o acompanham .. . 

Por isso, nao baja dúvidas, Noel partiu deste mundo imen-
samente rico. 

Xingu, ago. 1973 

PENSANDO EM NOEL 

DARCY RlBElRO 

PENSANDO EM No.EL me .dou canta, outra vez, de que meus amigos . 
mais queridos, as pessoas a quem realmente admiro, sao todos 
uns fracassados. Fracassados como eu, entenda-se. 

Grande f racassado f oi Rondon, meu herói, que o u so u dar 
urna face humana a civiliza~ao brasileira, ensinando-a a penetrar 
em território de índios arredios sen1 hostilizá-los e que acabou 
por . chan1ar ao convívio pacífico, por métodos persuasórios, a 
todas as tribos de que se ácercou. Pensando bem, pensando a 

' 
Noel, porém, nao há como deixar de admitir que Rondan foi 
um amansador de sapos para cobras. 

Grande f racassado f oi também meu nlestre Anísio Teixeira. 
Ele tentou en1 vao convencer os brasileiros privilegiados pela 
ed uca9ao para a compreensao de que a grande taref a nacional 
e ra a educa9ao do povo para a participa9ao plena numa vida 
social e cultural arejada e ampliada. Pensando a Noel, Anísio 
também fracassou. Ao cabo de seus quarenta anos de luta contra 
vento e maré, Anísio ve a educa9ao popular entrar em crise e, 
a superior - ele era, em 1964, Reitor da Universidade de Bra
s ília - desistir do anelo de dominar o saber humano para apli
cá-lo a reconsti·u9ao intencional da realidade para fazer do Brasil 
urna sociedade solidária. Um fracassado, portanto. 

Sem qualquer dúvida, meu companheiro Noel fracassou. 
E f racassou de f racassos tanto mais penosos porque, a pesar de 
.sua dramaticidade, muito poucos foram capazes de avaliá-los ao 
menos para se solidarizarem com sua luta. 

Noel viu tribos indígenas vigorosas e orgulhosas saíren1 in
def esas dos milenios em qúe construíram a si mesmas como fa ces 
do humano para serem destro~adas nas moles . da civiliza~ao. 
Espoliadas de su as ter ras. Sujigadas por f azendeiros broncos. 
10primidas por f uncionários incompetentes. E, sobretudo, con ta-

• 
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minadas pelas pestes da civiliza9ao, que é o que !Dais doía a Noel, 
médico-indigenista. 

Para um hornero de sensibilidade há poucas experiencias 
mais dolorosas que a de ver um grupo indígena em sua vida au
tónoma, com seu vigor físico a mostra na dignidade de sua nudez; 
com sua alegria de viver; com sua sabedoria das coisas; e com 
sua ávida curiosidade sobre o mundo; e o ver depois, passados 
a1guns anos de convívio com civilizados. Nada lhes resta do que 
foran1. Os corpos envoltos em farrapos que aprendem a vestir 
sen1 aprender a lavar. Assolados por enfermidades que desconhe
cian1 e que os aco1n etem - pulmonares, variólicas, venéreas, pa
lúdicas e tantas mais. As bocas banguelas de dentes apodrecidos 
pelos vírus da cárie que também desconheciam. Perdida a ale
gria de vi ver e posta em seu lugar, ou urna tristeza infinita que 
vi mil vezes nos olhos perplexos dos índios pacificados; ou o de
sespero das rebelioes messianicas daqueles que buscam, pelos 
caminhos insinuados dos velhos mitos, fugir do mundo real para 
alcan~ar em vida a terra-sem-males. Desmoralizado o saber tribal 
que lhes permitía situar-se no mundo, designá-lo e entende-lo. 
Crestada a curiosidade que antes os fazia perguntar, interessa
díssimos, a cada visitante, sobre o "dono" dos facoes de a~o, o 
"senhor" do sal ou o "pai" dos fósforos. Agora eles sabem que 
nao sabem. Os sertanejos com que estao em contato e em cujo 
triste e pobre mundo sao compelidos a integrar-se lhes ensina
ram que o verdadeiro saber das coisas é inalcan9ável. Só os dou
tores podem dominá-lo. Desta e de mil outras formas vao apren
dendo a ver-se a si próprios como bugres ignorantes e irrecupe
ráveis, indolentes, cachaceiros e fedorentos. E o sao? 

Noel viu os Xavantes virem a paz. Conheceu e admirou ao 
velho Apoena. Presenciou a cena em que o Brigadeiro Aboim, 
ao ver o velho tuxaua comer gafanhotos torrados que tirava de 
urna cesta a tiracolo, lhe mandou dar urna lata de biscoitos 
cream cracker. Apoena provou os biscoitos, cuspiu, jogou-os fora, 
pos os gafanhotos na lata e continuou comendo. Viu depois as 
hordas de aventureiros que se instalaram nas terras dos Xavantes 
domados, para transformá-las em vacarías. Terá sido sondado e 
até instado para obter, ele também, das corruptíssimas autori
dades mato-grossenses, um bom trato latifundiário daquelas terras 
que ele conhecia como poucos. Nesta ocasiao e em muitas outras 
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Noel nao optou por enricar, como tantos. Optou por seguir na
dando contra a corrente no seu delirio de opor obstáculos a espo
lia9ao dos índios. Fracassou. 

Noel viu, doído, os guerreiros de Apoena, antes temidos até 
o pavor, se reduzirem, se domesticarem e se anularem para tri
lhar as estradas de dana9ao da catequese ou de prote~ao oficial 
pela qual os Bororos e tantos outros haviam passado. E, o que é 
pior, viu os que permaneceram autónomos caírem sob o jugo dos 
fazendeiros para serem tratados como invasores das terras em 
que sempre v1veram. 

Noel viu também os índios do Xingu, salvos da civilizayao 
pelo isolamento em que viviam. O Xingu era, entao, um reduto 
onde se ref ugiaram, ao longo de séculos, diversas tribos de lín
guas e culturas diferentes, fugindo ao avan90 da civiliza9ao. Ali, 
aquelas tribos se organizaram como urna espécie de liga das 
na96es que, substituindo a guerra pelo esporte e pelo comércio, 
viabilizaram a paz entre elas. O convívio foi uniformizando suas 
culturas e, por fin1, formaram urna área homogenea em que era 
identico o minibiquíni de decoro de todas as mulheres, a form a 
das casas, os vastos ro9ados, as cerirnonias religiosas, os jogos 
esportivos. 

Noel terá conversado, naqueles anos, dias e noites seguidas 
com seus companheiros Cláudio, Orlando, Leonardo sobre o que 
fazer para que os índios xinguanos nao tivessen1 o destino dos 
Bororos, dos Xavantes e de todos os rnais. E1nbora conhecesse os 
quatro - ao Noel e aos Vilas Boas - desde há longos anos, só 
me integrei efetivamente no grupo quando juntos tentamo~ criar 
o Parque Indígena do Xingu, aí por volta de 1952. Prin1eiro 
falamos com Getúlio e Lourival Fontes. Pusernos rnuita espe
ranc;a em Getúlio, velho positivista e filho do único estado da 
Federa9ao que buscara proteger as terras dos índios. Mas ele 
lavou as rnaos. Duvidava que se pudesse fazer algo, porque via 
a sanha com que no Rio Grande do Sul se invadiam as terras 
que restavam ~os índios. Lourival, mameluco nordestino , consi
derava-se urna sorte de índio incorporado pela civiliza9ao. Pon
derou que o melhor para os xinguanos tal vez f ora ceder su as 
mulheres como ventres a reprodutores caboclos para gerar lou-
rivalzinhos. 

A luta continuou por anos através de quantidades de autori-
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dades que nos ouviam entre enfastiadas ... co.m nossa insistencia_ e 
assustadas <liante do gasto de tanta veemenc1a só por urna questao 
de terras de índios. Afinal, a for9a de argumentar e de insistir 
e do apelo a argúcias - como a de dizer ~ue o Parqu: s:ria ~ 
maior reserva florística e faunística do Brasil porque os indios so 
comeriam peixe e urna única espécie de macaco, o guariba -
e gra9as sobretudo a teimosia de Noel na cidad~ e a garra d?s 
Vilas no sertao, se criou o Parque Indígena do X1ngu. Ele surg•u 
corn menos área do que devera, mas ainda assim com a possibi
lidade de salvar os xinguanos da invasao e do avassalamen[o que 
os teria dizünado. Aquela área - todos o sabemos e o sofremos 
_ vem sendo, desde entao, retalhada e devastada. Que será dos 
xinguanos? . 

Lembro-me de n1uitos episódios mais daqueles anos idos e 
vividos. A prin1eira cena do calidoscópio da memória me devolve 
Noel brigando com Chateaubriand que patrocinava um casa
mento inventado como promo~ao publicitária de um gaúcho 
idiota corn urna índia xinguaria. Outra, 1ne recorda urna noite 
de conversas coro Noel sobre os planos de organiza9ao do Museu 
do tndio, no Rio. Um museu pensado para combater o prer:on
ceito contra o índio ern suas várias formas e manifesta96es. Para 
desmascarar a mistifica9ao literária do índio heróico das novelas 
romanticas escritas enquanto o índio de verdade era espingardea-' -
do e dizirnado. Mas também para refazer a imagern do índio bra-
sileiro que as crian9as - empanturradas de cinema e televisao -
já figuravam como um pele-vermelha a cavalo que só parecia 
existir para receber balas de cowboys. E, sobretudo, para des
f azer e refazer a concep9ao vulgar do índio f eio, pregui9oso, 
ignorante. O que terá sucedido ao meu Museu da Avenida Ma
racana? 

Lembro-rne vivamente de Noel, todo entusiasmado, a frente 
do Servi90 de Unidades Sanitárias Aéreas, concebido e criado por 
ele para socorrer a sertanejos e índios roídos de endemias e asso
lados por epidemias. O SUSA ia as vilazinhas mais perdidas 
do sertao e das matas. Armava barraca; abría urna grande faixa 
de pano com o letreiro que ninguém sabia ler mas arrebanhava 
logo todo menino que aparecesse para espalhar que ali estavam 
os doutores para arrancar dente, dar purgante e até inje9ao e, se 
fosse o caso, extrair apendices. Por esta época, Noel andou fana-

91 · 



' 

tizado com a idéia de recrutar cantadores e violeiros para faze-los 
compor a-be-ces sobre o BCG, as vacinas e nao sei quanta coisa 
mais. Como esquecer as muitas vezes que o chamei pedindo que 
desse um pulinho ali a Serra da Bodoquena para ver "meus" 
Cadiveu; ao Rio Gurupi, para ver "meus" Caapor; a Santa Ca
tarina para ver "meus" Xocleng; ao rio Guaporé ou ao Cassi
quiari ou ao Paru para salvar índios amea9ados pelas pestes da 
civiliza9ao. 

Conversávamos muito entao - Elisa tricotando e palpitando; 
Bertinha, menina, traquinando, Salomao, tirando o corpo - sobre 
nossas vivencias, rindq tanto das aventuras como das desventuras 
nossas, mato adentro, e decidindo sobre os destinos nacion:lis. 
Quanto mais as coisas se· punham feias, mais Noel abria suas 
reservas de humor (oh! meus irmaos, sejamos pornográficos!). 
Se o assunto era demasiado sério e sem soluc;ao, Noel propunha 
logo: "Menino, bom· mesmo é falar de sacanagem". Como esque
cer sua única cole9ao, a de quadrinhas de mictório ! 

Mas que ninguém se equivoque com estes gracejos porque 
Noel era também capaz de extremos de indigna9ao moral. Ha
via situa96es e temas especialmente exasperantes que levavam 
Noel a fúria. Um deles era a injusti9a e o despotismo que em 
qualquer de suas expressoes arranhava sua sensibilidade. Outro 
era a frieza burocrática que tolhia seus movimentos. Um ter
ceiro, era o mercantilismo dos médicos que traficam com doen
~as. O maior, talvez, era o cientificismo de etnólogos preocupa
dos unicamente com futilidades academícas e incapazes de como
ver-se com o destino dos índios que estudavam. Noel explodia, 
.xingando: "Sao gigolós de índios". 

Em nosso último período de intenso convívio, Noel sofría a 
tarefa de diretor do Servic;o de Prote9ao aos índios. Entao che
,gou a extremos sua revolta e seu assombro contra a impoténcia 
<la leí contra politiqueiros e grileiros; sua exasperac;ao contra a 
indiferenc;a burocrática e sua irritac;ao contra a idiotice cienti
·ficista. Ele era, naqueles dias, o sentimento vivo de tudo que 
poderia ter feito, de tudo que se deveria fazer para salvar tantos 
índios e que nao se fizera nem se f azia na medida mínima indis
pensável. 

O travo mais amargo de Noel ele o sorveu depois. Noel teve 
de ver, impotente, desprezado o ideário de Rondon - "Morrer 
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se preciso for, matar nunca" - esquecidas suas lic;oes, perdidos 
seus esf or9os. Todos vimos romper-se a fragilíssima fibra d~ so
lidariedade hu1nana ativa que Rondon pusera nos nervos do Bra
sil. Mas Noel viu, urna vez mais, as fronteiras da civiliza~ao se 
reativarem, movidas pela· cobic;a mais crua e pela brutalidade mais 
hedionda. Viu algumas das últimas tribos arredias que sobrevi
vem no Brasil serem alcanc;adas pela civiliza9ao debaixo da 
ameac;a mortal de reviver antigos dramas de iniqüidades sem que 
surgisse qualquer autoridade moral armada de pode_r para pro
tege-las. 

Pensando em :Noel eu me pergunto se ele pode manter até 
o fin1 aquela sua inefável álegria de vi ver. Em que f onte prodi
giosa de energia hauria Noel sua inesgotável confianc;a no ho
rnero? De onde, no seu peito, tira va aquela f é desvairada em que, 
amanha, surgiria um mundo melhor, no qual os injustic;ados te
rian1, por fim, justic;a e os desesperados, esperanc;a? 

Nao sei. Sei apenas qu·e~ o mundo vale a pena porque existe 
gente como Noel. O fracasso 'dele e o nosso é um fracasso do 
Brasil tal qual é. Mas, afinal, este Brasil devorador de seus fi lhos 
é tao-somente a circunstancia da qual partimos para edificar o 
Brasil que há de ser. Meus f racassados tedio, nele, sua vi tó ria. 

Sao Noel dos fracassados 
Aí <lestes céus onde pairas 
anjo barroco, bigodudo e pelado 
olha pra baixo, seu sacana, 
para aquém e para além dos Andes. 
E nos de for9as, Sao Noel, 
Sao Noel dos desenganados 
para suportar e para vencer 
tanta safadeza, 
tanta indiferen9a, 
tanta insuficiencia 
e tao pouca esperan9a. 

Lima, 22 mai. 1973 
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O QUE SEI DE NOEL NUTELS 

ÜSNY DUARTE PARBIRA 

EMBORA ÍNDIO SEJ A, para quase todo o mundo, a associa<;ao de 
idéias que conduz a Noel, para mim, o ingresso numa amizade 
fraternal proveitosíssima de mais de vinte anos, se fez pelo con
duto da luta pelo monopólio estatal do petróleo, no princípio da 
década de 1950. A campanha, como se sabe, galvanizava a in
telectualidade brasileira. Cimentava las;os de amizade. Fazia des
pertar a consciencia política em nluitos milhares de brasileirosr 
voltados antes apenas para seu pequeno mundo profissional. 

En1 realidade, quando irrompeu, sobretudo no Congresso Na-· 
cional, a apaixonante discussao sobre a quem confiar a pesquisa, 
a lavra e o refino dessa prodigiosa riqueza; quando se f ormaram 
entidades, como a Comissao de Estudos do Clube Militar; quando 
a imprensa brasileira se dividiu entre partidários da permissao do 
capital estrangeiro e opositores da entrega, as interroga9oes de 
cada um nao se limitavam ao simples e superficial exame· das 
vantagens e desvantagens do modo de extrair e beneficiar esse 
combustível. 

Havia urna incógnita muito mais profunda e que Ievava, so
bretudo, os profissionais da classe média a ampliar seu círculo de 
relac;oes. ouvir os entendidos, os que liam mais. A chave do mo
nopólio estatal do petróleo abría um sem-número de outras por
tas, de assuntos secretos ou misteriosos. 

Para esses encontros, em casas de amigos, principalmente nos 
agitados anos de 1952 e 1953, em que os projetos de leí tramita
vam no Parlamento, convidavam-me como jurista. Interpela
vam-me sobre a Constitui<;ao, sobre a propriedade do solo e do 
subsolo, sobre os direitos das empresas estrangeiras, sobre os de
bates na Constituinte de 1946, onde já se procurara preparar o 
texto para receber ou recusar esses grupos for§.neos. 

Entre os participantes, havia um médico que se mostrava. 
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interessadíssimo. Fazia perguntas intercaladas de humorismo, c. 
tornava ameno e delicioso o debate. Por fim, tomava conta da 
reuniao com seu exuberante sarcasmo e habilidade em empregar 
o palavrao. Ao invés ~e chocar os puritanos, desarmava os mais 
circunspectos e austeros e generalizava as gargalhadas. 

Vinha do Brasil Central, onde participara da Expedi~ao Ron
cador-Xingu, organizada pelo legendário Ministro J oao Alberto,. 
pernambucano que participara das revolu~oes de 1922, 1924 . e 
1930. fora interventor federal em Sao Paulo, dirigira a Coorde
na9ao Económica - a SUNAB daqueles tempos - profundo co
nhecedor do sertao brasileiro e apaixonado pela dinamiza9ao de 
nossas riquezas, num sentido nacionalista. Noel integrara a epo
péia do combate a malária no Rio ·Verde, em Goiás, convivera 
con1 os índios, compreendera o drama desses povos e dizia que, 
sendo judeu pobre, sentía urna certa semelhan9a nas atribula96es 
dos aborígines coro a dos israelitas pelos ricos e poderosos, judeus e 
nao judeus. Noel plasmoü' em seus an1igos urna nova e sin1pá
tica imagem de Joao Alberto e ensinou bem o que era sionismo 
e anti-sionismo, sen1itismo e anti-semitismo. 

Cora<;ao boníssimo, dotado de um humanismo de despertar 
lágrimas, Noel descrevia a miséria, a injusti9a social do interior 
e a todos os presentes, por forma muito mais convincente do que 
os economistas, os juristas, os filósofos e congressistas. Noel dei
xava perfeitamente claros os fundamentos para cada brasileiro 
preferir o caminho do monopólio estatal do petróleo. Explicava 
como os frutos dessa assombrosa riqueza poderiam permanecer 
no país e proporcionar recursos com que atenuar os pavorosos 
quadros que presenciara no interior. Noel trazia, inoculado no
próprio organismo, em sofrimento físico, os anos de convivencia 
coro a malária, a esquistossomose, a tuberculose. a doen~a de 
Chagas, o bócio e restantes mazelas que continuam, até hoje, a 
progredir e mesmo a suplantar as altíssimas percentagens de a~rés
cimo de nosso PNB (Produto Nacional Bruto), "progressos" que 
muito o angustiavam . . 

Cumpria-me apenas proporcionar o complemento jurídjco a 
essas reunioes em casas de amigos, em conferencias na Associa
~ao Brasileira de Imprensa, em faculdades, em toda parte para 
onde fóssemos convidados, a esclarecer quem quisesse se informar 
sobre petróleo. 

9.5 



A pos19ao que todos tomamos e o exito obtido com a pro
mulga9ao da leí instituindo a Petrobrás incitaram-nos a perma
necer, pelos anos a fora, em que outros problemas nacionais iam 
surgindo, unidos con10 urna grande família. Nosso exame se re
petía, no mesmo entrelac;amento entre o sério e o grave de um 
lado, e o cómico e o ridículo de outro, grac;as a participac;ao de 
Noel. 

* 
·Assim, atravessamos os governos de Juscelino Kubits~hek, 

Janio Quadros e de Joao Goulart, do mesmo modo como lutá
ran1os pela Petrobrás, defendían1os Brasília e denunciávan1os o 
·entreguisn10. Noel desaparecía por meses. Regressava ávido por 
"atualizar-se". Nós nao menos curiosos por seus Úlmes, seus re
latórios, suas experiencias na selva. As estradas construídas por 
Juscelino empolgavam-no. Seus contatos tornavam-se menos pe
nosos. Isto representava um lado da medalha. O outro lado eran1 
;as desgrac;as da "marcha para o oeste", em que o índio passava 
a ser escorra9ado mais rapidamente. 

Chegou o momento em que Darcy Ribeiro assumira o Mi
nistério da Educac;ao e depois a Chefia da Casa Civil da Presi
dencia da R epública. Darcy passara pelo Servi90 Nacional de 
·Protec;ao aos índios, con10 antropólogo. Vivera entre 03 indíge
nas, conhecera e respeitava a imensa erudic;ao de Noel na maté
ria e impós-lhe assumir a dire9ao do SPI. 

Muito sofreu em sua breve· passagem por essa chefia. A po
'lítica de protec;ao ao índ;o enquadrava-se num contexto que nao 
se resumía numa insignificante repartic;ao desaparelhada de tudo. 
Dependia da altera9ao das estruturas do país, o que N oel com
-preendia magistralmente e transmitia em suas palestras. Com o 
1atifúndio no interior e o empresariado comandando. de f ora, a 
economia nac;onal, o último a poder receber prote9ao teria de 
ser o índio. Jango, Darcv e muitos companheiros de trabalho de 
Noel percebiam essa verdade. 

Noel ilustrava suas conclusoes teóricas através de exemp1os 
práticos. Descrevia como os fazendeiros, os seringaUstas, os gri
leiros iam-se apoderando das terras dos índios, escorra9ando-os e 
matando-os, em nome do sagrado direito de propriedade, fixado 
intangivelmente na Constituic;ao. Relatava as artimanhas da pe4 
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netrac;ao missionária, principalmente estrangeira também em bus
ca de riquezas naturais a pretexto de catequese. Apontava como 
empresas de f ora iam se transformando em proprietárías das ter ras 
dos índios, em busca de madeiras, minérios, transf orn1a<;ao de 
florestas em pastagens ·e com o branco, bandeirante, picareta ou 
missionário, inoculando a gripe, a tuberculose, moléstias vené
reas etc., dizimando, em meses, milhares de silvícolas indefesos 
e ingenuos. 

* 
Nao se pense, entretanto, que. Noel cruza va os bra9os, pelo 

fato de compreender que, sem a altera9ao das estruturas do poder 
político nacional, o problema indígena.nao poderia receber solu9ao. 

Tentava, por todos os modos, encontrar remédios, ainda que 
parciais. Estudava até o problema das nacionalidades nos regi
mes socialistas. Quando, em 1956, visitamos a China, o pedido 
de Noel se resumia nisto: ·"Traga-me literatura sobre o Inst~tuto 
das Minorias N acionais." Sabia que, naquele país, ha vi a mais de 
sessenta povos, compreendendo 40 milhoes de habitantes, alguns 
tao prin1itivos quanto nossos índios. Eram os Uigurs, 1-lueis, I s, 
Miaos, Mongóis, Puís, Tongues, Iaos, Taís etc. Embora consti· 
tuíssem 70/o da popula9ao, dispunhan1 de 12o/o das cadeiras do 
Parlamento. Noel procurava saber como isto se processava, como 
pretendiam preservar a cultura, a língua e os costumes desses · 
povos primitivos. 

Quando, em 1962, no Instituto Superior de Estudos Bras:lei
ros (ISEB) se deliberou lan9ar os chamados Cadernos do Povo, 
para a vulgarizac;ao dos problemas que mais afligiam a N a9a:o, 
coube-E1e escrever dois: "Quem faz as leis no Brasil?" e "O que 
é a Constitui9ao?". Noel advertía: "Nao se esque9a dos índio ;!" 

Su~ ,v~agem a Unía.o Soviética, ao lado de sua preocupa~ao 
human1tana de lutar pela paz mundial, buscava informa9oes so
bre o problema das também sessenta nacionalidades e tao impor
tante quanto na China. Lá, suas conferencias causaram profun
da impressao. 

Na UNESCO, em París, Noel projetou filmes e realizou 
aquelas elucida ti vas e alegres conferencias aue transf ormaram um 
tema opressivo e bárbaro numa aula amena e fascinante. E~se 
organismo internacional tratou de atraí-lo para seus quadros, po-
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rém o aspecto academico da atuac;:ao afi~urava-se-lhe inope~an!e 
e puramente romantico. Parecia-lhe destinado apenas a servir as 
estruturas arcaicas e a trair o índio. Noel manifestava pavor de 
que pretendessem transformá-lo num Albert Schweitzer, a seu 
ver, um mistificador acomodado, prestando ajuda a todos, menos. 
as tribos africanas, anestesiadas pelo paternalismo e pela caridade 
maro ta. 

Ass;n1, rejeitou as tentadoras propostas. 
Registre-se, entretanto, que, com o mesmo desembara90 e 

inti1nidade com que Noel recorría ao ISEB, penetrava no Minis
tério da Aeronáutica e n1obilizava os mais conservadores e ina
cessíveis brigadeiros, em favor de seu humanismo patriótico. 

Cultivava a estima, a simpatía e o apoio material para os 
silvícolas e para as populac;:oes desvalidas do sertao, em todas as 
áreas políticas, com a for~a moral irresistível de seu desinteresse 
pessoal e de seu patriotismo sem nuan<;as. Podem considerar urr.1: 
chavao mas é urna verdade: sem servilismo e sem concessoes,. 

' 
respeitava a todos e dedicava todas as horas do dia a causa do 
Brasil. 

Atendendo a solicita9ao que me fizera, no Caderno do Povo 
- "O que é a Constitui9ao?", sobre os dispositivos da Carta 
::rvtagna referente aos indígenas, escrevi: 

Como dissemos no n.º 35 deste trabalho, desde que se instituiu a 
propriedade privada, surgiu o Estado. Com o Estado, a necessidade 
de um Estatuto que proclamasse e advertisse aos outros dos deveres 
para com os proprietários. No nosso Brasil, assim principiou a pro
priedade. A terra era de todos; seus frutos pertenciam a todos. 
Assim também seus rios, florestas e campos. Um dia chegou um 
branco, plantou urna cruz e advertiu aos índios: "Deus me deu essa 
terra. Esta cruz é o sinal divino da minha propriedade." Desembar
caram missionários e todos saíam a recomendar aos indios resigna<;ao,. 
desprendimento e obediencia aos novos senhores da terra, sob as penas. 
do infemo. 

Minhas considera~oes prosseguiarn assim: 

A maneira como tratavam de incutir nos indígenas a compreensáe> 
de que estes nao eram mais os donos da terra, mas tao-somente escravos, 

' deixava muito a desejar, se Ievarmos em conta aqueta famosa queixa 
do padre Manuel da · Nóbrega, transcrita por Machado de Assis, em 
"O Almada": 
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.. 

Os clérigos desta terra tem mais oficio de demonios que de clérigos; 
porque, além de seu mau exemp/o e costumes, querem contrariar a 
doutrina de Cristo e dizem publicamente aos homens que /hes é licito 
estar em pecado. . . e outras coisas semelhantes por escusar seus pecado3 
e abomina9oes . De maneira que nenhum demonio ternos agora que nos 
persiga, senáo es tes. Querem-nos mal porque /hes somos contrários aos 
seus maus costumes e niío podem sof rer que digamos as missas de 
gra9a em detrimento de seu interesse. 

Passavam os índios de senhores a escravos, nos termos da tnelhor 
doutrina emanada das sábias palavras de Santo Agostinho, grande doutor 
da lgreja: 

Deus introduziu a escravidiío no · mundo como uma expi(lfao do 
pecado. Querer suprimi-la seria, pois, levantar-se contra a vontade de 
Deus. 

A rea9ao dos índios a essas perspectivas encontramos muito bem 
reproduzida num artigo do líder católico Tristao de Ataíde, sob o título 
"Saudosistas", no Jornal do Brasil, de 5-7-1963: 

1500. - Jlhota da Coroa Vermelha. Caravelas ao largo já prontas 
para retomar o caminho das indias. ·A cruz plantada. Uns brancas 
na praia chorando. A indiada acenando com os arcos e 01 panos ganhos 
de presente. Á noite, reuniiío na grande oca: 'Companheiros, f oi tudo 
muito gostoso. Dan<;amos. Cantamos. Ganhamos presentes. Folgamos. 
Mas, francamente, niío vejo nada de bom com a chegada desses brancas 
vestidos da cabe9a aos pés e cal<;ados com esses negócios de couro . .. 
Como vamos ter saudades de nossa inf oncia despida' . .. 

1560. - Uma casinha de palha nas encostas de Salvador. Ratinas 
negras surradas.. . Que saudade dos bons tempos da ignorancia, como 
dizem, mas da nossa liberdade antes que essas batinas pretas tivessem 
aberto estas escolin.has de prender a gente durante o dial 

Convinha recordar ao leitor as origens da propriedade, para 
que se puclesse 1nelhor perceber que o reconhecimento da pro
priedade 'dos si1vícolas na Constitui9ao nao representava um 
favor concedido a eles, mas, ao contrário, um propósito de deter 
o esbulho de que vinham sendo vítimas. Noel considerava muito 
importante a caracterizac;ao desses conceitos jurídicos, para dis
sipar na cabe9a dos consultores, administradores e legisladores, 
a convic9ao corrente de arvorar-se o branco em protetor magna
nimo do aborígine. Neste sentido, eu prosseguia: 

O confisco da propriedade da terra dos índios em favor de Dom 
Joao 11, rei de Portugal, e dos soberanos de Espanha resultou primeiro 
da bula do Papa Nicolau V, em 1454. P~teriormente, em 1493, o 
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Papa Alexandre VI, o célebre Rodrigo Bórgia, que a Enciclopédia Bri
tanica descreve como 'o mais memorável dos papas seculares e cor
ruptos da Renascenca', ratificou a bula de seu predecessor . A bula 
de 1493 fixava pela designacáo de um meridiano a cem léguas da mais 
ocidental das ilhas dos Acores para oeste, os contérminos das duas. 
zonas de dominio adjudicadas respectivamente as duas monarquías da 
península ibérica - segundo ensina Rocha Pombo, na sua História d<> 
Brasil, vol. l.º , p. 130. Rio de Janeiro, Saraiva, 1915-1917. 

Conforta-nos, todavía, hoje, os papas serem out ros e muitos cardeais 
e bispos repudiam, como os padres Manuel da Nóbrega e Antonio Vieira 
outrora repudiaram, tao anticristás concepcoes do direito de propriedade. 
A verdade, entretanto, é que o direito de propriedade nasceu no BrasU 
rodeado dessas vergonhas. 

As queixas dos padres Antonio Vieira, Manuel da Nóbrega, Barto
lomeu de las Casas e outros contra o desumano t ratamento que o clero 
secular, ajudando os ambiciosos colonizadores, dispensava. ao gentio, le
varam o Papa Urbano VIII, em bula de marco de 1638, a colocar as 
tribos sob a jurisdicáo dos jesuitas. Estes, porém, náo resistiram a 
seducáo de também esci;avizá-los nos aldeamentos a que os conduziram. 
Tantos foram os clamores e denúncias contra a Companhia de Jesus, 
que o Papa Benedito XIV, reconhecendo-os procedentes, em bula de 
1741, declarou os indígenas livres (Ver Césare Cantil, História Universal, 
v. 18.º, p. 450; Rocha Pombo, História do Brasil, vol. . V, p. 104 e VI, 
p. 515; José Martins, História das Riquezas do Clero, p. 95, Sáo Paulo, 
1924) . 

Muitos índios quiseram continuar a vida que tinham, usando a terra 
que era de todos. Os brancos massacraram-nos. Os covardes subme
teram-se, ou fugiram . Realizou-se, assim, o mais fantástico "grilo" da 
história em que o papa doou um Hemisfério inteiro da Terra, por 
meio de um título chamado Bula, a portugueses e a espanhóis, "em 
nome de Deus"! 

Lembro-me ainda do comentário de Noel ao mostrar-lhe 
este trecho dos originais: 

- Puxa, rapaz! Moisés ao levar meu povo para a Terra 
de Canaa, onde havia leite e mel, conduzido por Jeová, também 
liquidou com os índios daquele tempo, mas, enfim, Canaa era 
urna titica perto do tamanho da América. Convenhamos em que 
esses papas exageraram ao aprender a li<;ao. 

E eu continuava: 

Quatrocentos e poucos anos depois, os filhos dos filhos dos filhos 
dos "grileiros" reuniram-se na cidade que era de Araribóia, dizendo-se 
"sob a protecáo de Deus", e na Carta Magna que entáo elaboraram 
redigiram este preceito: 
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É garantido o direito de propriedade , salvo o caso de desapro
pri<J{:iío por necessidade ou utilidade pública, ou por in teresse social, 
mediante prévia e justa indeniza<;áo em dinheiro. 

Fora do título dos direitos e garantías, nas "Disposicóes Gerais", no 
antepenúltimo artigo, pois iam se esquecendo disto, acrescentaram: 

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se acharem 
permanentenien te localizados, com a condi<;iío de niío a transferirem. 

Como o índio acossado pelo branco tornou-se nómade e necessi
tado de correr atrás da caca, nossa "civilizacáo" vai-lhe reduzindo cada 
vez mais a área, onde ele poderá permanecer, como destroco final de 
urna enorme nacáo que ocupa va no pleno gozo das riquezas natura is . . 

* 

· Evidentemente, escrevendo essas páginas sob inspira<;ao e em 
decorrencia de estudos sugeridos por essa figura magistral de 
homem, nao podía resistir ªº impulso de apresentar ªº leitor do 
Caderno o promotor desses altos pensamentos. Por isto, acres
centei: 

Em matéria de desamparo de indígenas e populacoes perdidas no5 
ser toes longínquos, é preciso recordar a obra fantástica do médico tisiolo
gista Noel Nutels . 

Quando se votar urna constituicáo democrática em nosso país, es
tamos certos de que haverá - sem culto a personalidade - um capí
tulo com o nome - "Unidades Sanitárias Aéreas" - obra desse médico, 
pois, em verdade, ela já vem sendo urna instituicáo mais importante 
do que muitas que constam de nossa Carta Magna. Contribuiu Noel 
com sua idéia para formar um tripé que levará a imortalidade os f eitos 
da Forca Aérea Brasileira. Havia duas facanhas: o Correio Aéreo Na
cional e a atuacao nos céus da Itália. Noel inventou a terceira: 
transformar os avióes ociosos em ambulatórios e sair com eles Brasil 
adentro, pousando nos grandes ríos, nas barrancas e nos campos im
provisados em clareiras nas matas e prestar assistencia médica preventiva 
a populacoes abandonadas. Sabendo-se que 900 municipios brasileiros náo 
tem médicos e que no Nordeste 78 a 80o/o dos municipios sofrem essa 
falta; sabendo-se ainda que 91,4% dos municípios do Pará nao dispoem 
de hospitais; no Piauí, 93,4% e no Maranháo, 93,3%, pode-se imaginar 
o que será essa iniciativa no dia em que as classes pobres estiverem 
representadas no Parlamento, com o voto dos analfabetos. 

101 



Assim continuava a apresentar Noel Nutels: 

E preciso assistir aos filmes tirados desse trabalho, especialmente 
numa tribo morrendo de forne, numa regiáo sem caca e sem peixe, 
gente como nós, encurralada pelos seringalistas e pelo Servico de "Pro
tecáo" aos 1ndios. Tem-se a idéia de caveiras movimentando-se, como 
nos campos de Buchenvald, de Terezin, e com o olhar de sonambulos 
ou de apáticos que deveriam ter os mendigos jogados no Río da Guarda . 
Esses filmes documentam em definitivo o que tem sido nossa civili
zacao crista, para as populacóes que os miraculosos avióes da F AB 
e as equipes, sem sequer a ambicao de conquistar o céu, estáo visitando 
e cobrinclo de esperancas . 

. Detendo-~~s diante de homens como Noel Nutels e seus compa
nheiros, adqmnmos a certeza de que nao tardará urna nova atitude dos 
brasileiros, face ao direito de propriedade consagrado no texto consti
tucional . 

R ecordando esses episódios dos anos de 1962, procuro dar a 
medida da intensidade e de variedade de setores das Jutas de Noel, 
no campo político brasileiro. 

* 
Depois de 1964, alguns, miopemente, tentaram enquadrá-lo 

como subversivo, porém, muitos outros, integrantes do Movi
n1ento Militar, niais sagazes ou mais patriotas, admitiran1 que 
Noel Nutels nao era um simples médico do 11inistério da Saúde. 
Passara a constituir urna verdadeira institui9ao nacional, viva e 
itinerante, que buscava atenuar os crjmes de nossa "civiliza9ao". 
Quem o condenasse é que seria o condenado. 

Passado o primeiro impulso de indigna9ao pelo corte a al
gumas iniciativas que tomara e pelo retrocesso que prese-nciava, 
Noel colocou o episódio dentro de um contexto maior e tentou 
colaborar. Aceitou participar dum Conselho Indigenista da Fun
dac;:ao Nacional do índio, mas suas divergencias, que pode1n ser 
lidas nos votos e nos fundamentos de seu pedido de demissao 
constantes das atas, revelam o desencanto, a fadiga e a enfer
midade a minar-lhe o organismo. 

Mais recentemente, a FUNAI (Fundac;:ao Nacional do 1ndio) 
' incumbiu um antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, es

pecialista em direito administrativo, de elaborar um projeto de 
Estatuto do 1ndio. Obtendo um exemplar, apavorado, Noel pede 
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outra vez nossa colaborac;:ao. Efetivamente, por incrível que pa
rec;:a, em completa contradic;:ao com a Constituic;:áo de 1969, o 
projeto admitía até a transferencia compulsória de comunidade~ 
indígenas, o que, para os conhecimentos de Noel, isto represen· 
tava a consagra9ao legar do genocídio. Fizemos juntos urna aná
lise e crítica, de artigo por artigo, preparamos discursos para 
diferentes congressistas, denunciando as barbaridades do projeto. 
Noel morreu sem ver o projeto repelido, mas, pelo menos, per
manece engavetado até o momento em que estou escrevendo 
estas linhas . 

O que niais surpreendia nao eram os atentados aos silvícolas, 
rotina em quatro séculos e meio. Observávamos, Noel e eu~ que 
a Con~tituic;:ao de 1969, em seu art. 198, até ampliava a prote9ao 
confenda no texto das cartas anteriores. Havia, pois, um pro
gresso na letra da Carta Magna que poderia envaidecer o Governo 
que .a expediu. Entretanto, na prática, através de leis, decretos, 
portarias e atos, nunca se átentara tanto contra a Constituiyao. 
Sob o fundamento de ocupac;:ao da Amazonia, porém, com o firn 
real de entregar rápido os minérios, madeiras e terras aptas para 
pastagens, a grandes empresas, notadamente estrangeiras, nunca 
se violava tanto, em tempo algum. e tao "legalmente" a Cons
t ituic;:ao. A cada lei, decreto ou portaría que comunicava a Noel, 
este soltava um palavrao, mil vezes mais indignado do que qual
quer dos miseráveis índios aos quais fosse possível explicar o 
conteúdo do texto. Em matéria de surrupio de minérios de re
servas indígenas há disposi~oes até cómicas. 

* 
Apaixonado pelo progresso da ciencia, ao ocorrer a crise na 

Universidade de Brasília, de que resultou a demissao macic;:a dos 
profe'ssorcs, muito compre-ensivelmente Noel chegou a pertur
bar-se. Como já se viu, o Prof. Darcy Ribeiro, como antropólogo, 
tendo vivido entre índios, vinculara-se profundamente a Noel. 
Ascendendo a chefia da Casa Civil da Presidencia da Repúblic~ 
e incumbido de constituir a Universidade de Brasília, inúmeros 
debates das dificuldades realizaram-se na residencia de Noel ou 
e m s~a prescn9a, de modo que aquela institui9ao representava 
rambem um pouco de· sua personalidade. Quando a nova admi ... 
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nistra~ao cometeu aquela série de erros de que quase resultou 
na extin~ao do estabelecimento pioneiro e modelar e·m muitos 
aspectos, Noel sofreu terrivelmente. Solidarizou-se com os demi
tidos. 

Mas N oel repelía o sectarismo, a teimosia emocional, e cedo 
capacitou-se de que a crise da Universidade de Brasília decorria 
de urna crise maior, em que o país se debate. O Brasil, funda
men~almente, está saindo de urna estrutura de poder político 
dominante de características agrárias e mercantis para outra es
trut~ra d~ c~nho i~dustrial, porém ainda sem for~a hegemónica. 
A d1~ergenc1a de .1?t~resses económicos ne-sses dois campos dita 
c?nfhtos e desequ1bbnos que, longe de serem perniciosos, denun
c1am transforma~oes em _marcha acelerada. Ainda está submetido 
a :urna política co~onial de expolia9ao de seus minérios e apro
ve1t~mento das nquezas naturais. Ainda nao tem for~as para 
realizar urna reforma agrária e constituir um mercado interno 
que absorva sua produ~ao industrial. Ainda sua economía con
tinua co1nandada de f ora e colonialmente, mas o crescimento 
a~s~mbroso d~s cidades, a constitui9ao de urna classe operária en1 
rap1da expansao e.º agravamento da competi9ao entre as grandes 
empresas estrangeJras e as pequenas nacionais, o custo exorbi
tante da remess~ _d~ lucros. e.º p!e~o espoliativo dos empréstimos, 
agravando a m1se~1a! a cnm1nahdade, as endemias e proletari
zan~o- a classe media, .tendera fatalmente ao impasse de que 
surg1rao novas perspectivas, especialmente quando todo o mundo 
em torno, se transforma numa rapidez nunca vista antes. ' 

Noel detestava conclusoes otimistas em política nao obs
tante seu altíssimo senso de humor, e costumava reco;rer a ane
dota da hiena, para ridicularizá-las. 

. Explicava: Num jardim zoológico, o guarda descrevia a 
hiena: come fez~s e organismos em putrefa~ao, copula urna vez 
ao ano e seu f oc1nho tem a aparencia de estar sorrindo. 

De que se ri essa besta? - perguntava o visitante irri
tado. 

* 
' A constru<;ao da rodovia transamazonica aborrecia a N oel 

profundamente. Quando elaborei o trabalho Transamazonica -
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Prós e Contras, editado pela Civiliza~ao Brasileira, em 1970, como 
de costume Noel advertía: "Nao se esque<;a dos índios!" 

Ainda outra vez tratei de ser fiel a seu pensamento, no campo 
jurídico e político. Para. isto, escrevi: 

' 

O problema dos indígenas na Estrada Tra11samazónica náo f oi abor-
dado com visáo científica, nem imbuído do preceito constitucional de· 
protecáo, nem tampouco do conteúdo humano que as relacóes preten-
didas por nós, ditos civilizados, exigiriam. · 

Depois de algumas considera9ó.es chamando a aten9ao para 
os corpos atléticos dos Xavantes e de outras tribos, antes de se 
conectarem com os brancos, e a f eicrao mirrada e andrajosa dos 
que "gozam" a ventura de nossa religiao e adiantamento,. trans
crevemos este resumo de palestra de Noel, publicado n'O Globo, 
de 24-8-70: 

. " 

Os critérios de pacificacáo ' dos índios estáo errados. Eles tem 
seus próprios critérios de vida e urna cultura própria. Querer levar 
nossa cultura para seu meio, de maneira abrupta, é o mesmo que 
querer matá-los. Há muita coisa a corrigir. Por exemplo: o ensino 
de medicina é realizado para os grandes centros. Um médico que 
seja levado a clinicar nas rríargens do Araguaia nao saberá o que· 
f azer em determinadas situacoes. O mesmo acontece no campo do· 
ensino, da antropología e de tantos outros ramos profissionais. Os civi-· . 
!izados querem impingir-lhes sua maneira de viver. Levam-lhes r.oupas, 
sem que o índio esteja preparado para usá-las, e o resultado vem logo: 
ele as usa sem lavar até apodrecer. Meu entendimento é que a roupa· 
é necessária, mas o índio deve antes ser preparado para usá-las. 

Depois de enunciar as inf orma96es de como a FUNAI esta-· 
ria se preparando para impedir que os indígenas molestassem os 
trabalhadores e estes aqueles, acrescentei: 

O art. 198 da Constituicáo de 1969 preceitua que as terras habi
tadas por silvícolas sao inalienáveis nos termos em que a lei federal' 
determinar, a eles cabendo sua posse permanente e ficando reconhecido· 
o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas, 
as utilidades nelas existentes'. 

Se essa disposicáo fosse para valer, a United State Steel Co. e 
demais empresas nao entrariam na Amazonia e os planos de "coloni· 
zacáo" náo existiriam. Infelizmente, as terras indígenas sáo até arren· 
dadas a preco vil, como se ve nesta notícia n'O Estado de S. Paulo, 

' 
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de 11-8-70, fomecida pelo General Diretor da FUNAI (Segue-se o 
noticiário) . 

Todo o capítulo do livro retrata as viola9oes a Constitui9ao 
cometidas pelas autoridades e pelos en1presários, em busca de 
riquezas. A tese defendida pelos sertanistas, como os irmaos 
Vilas Boas, Apoena e outros, e apoiada nas entrevistas de Noel 
aos jornais, sustentava que a preserva9ao dos interesses indígenas 
nao é incompatível com a abertura de estradas e com a explo
rac;ao das riquezas naturais. Seria estúpido pregar o atraso e a 
estagna9ao, para assegurar a permanencia do primitivismo indí
gena. Entretanto, é indefensável a conclusao de que o desenvol
vimento económico do país exige a destrui9ao dos parques indí
genas, o exodo dos silvícolas e a entrega pura e ·simples do solo 
e subsolo as empresas, para sua utiliza9ao. Tal ponto de vista 
subsistía entre os primeiros colonizadores, entre os nazistas nos 
territórios conquistados, e constituí mancha indelével da civiliza-
9ao humana. 

As viola9oes cometidas nesse terreno apareceram na im
prensa estrangeira e as cores se intensificaram na pintura do 
quadro. Sornadas a outras transgressoes da Declara~ao Universal 
dos Direitos Humanos no ámbito da repressao policial aos contes
tadores do Governo, estabeleceu-se um verdadeiro clamor na 
imprensa internacional. Na Europa os jornais referiam-se a mas
sacre de índios e a opiniao pública mobilizara-se contra " as auto
ridades brasileiras que retornavam a barbárie, ante o genocídio". 
Comícios, conferencias, manifestos e atos de hostilidade a con
sulados e embaixadas do Brasil. O Governo desmentía e con
vocou a Cruz Vermelha Internacional para proceder a um inqué
rito no seio da Amazonia. A Comissao designada, ao chegar ao 
Brasil, composta de tres dentistas, um sueco, um holandes e um 
alemao, pretendeu a inclusao de Noel Nutels. Nao lhes foi pe·r
mitido. Seguiram com o pessoal designado pela FUNAI. Em tres 
meses, percorreram vinte tribos, em trinta localidades, distribuí
ram medicamentos e apresentaram um relatório de 73 páginas 
cu io conhecimento público ocorreu apenas pelo resumo transmr
tido da Europa por agencias telegráficas. O re1atór1o nega o 
massacre, mas consigna o declínio rápido das popula9oes indí
genas pelo contágio de moléstias, falta de assistencia médica, 
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invasoes de terras, abuso da ingenuidade do índio e outros dados 
que colocaram muito mal as autoridades (Ver O Globo, de 15 
fev. 1971). 

No capítulo "Medidas de Saúde Pública", transcrevi as 
recomenda96es de Noel, a precau9ao de medidas destinadas a 
evitar o desequilíbrio biológico, emitidas numa palestra no audi
tório da Comissao Nacional de Energia Nuclear. 

A constru9ao da Transamazónica transformara-se no n1ais 
sério perigo a sobrevivéncia dos índios, desde o descobrimento. 
Noel, volta e meia, pedia exernplares para encaminhar a perso
nalidades influentes que considerava permeáveis a estudos sérios 
e) mesmo doente, e sabendo de seu próximo desenlace, nao se 
desligava nem dos problemas, nem das tentativ~s para atenuar 
os erros e crimes na selva. 

Infelizmente, nao me encontrava na cidade, quando Noel 
sucumbiu a terrívef enfermidade e soube horas depois de enter
rado. Vira-o alguns dias antes e seu olhar raso de lágrimas num 
sorriso de despedidas gravou-se-me na memória. 

O Académico e Embaixador Antonio Houaiss, um de seus 
melhores amigos e de ascendéncia árabe, constituía a pública e 
ostensiva demonstra~ao de que Noel era um homem sem fron
teiras. Participo, por inteiro, do julgarnento que Houaiss profe
nu na ora9ao fúnebre: 

Nutels foi a pessoa que conheci que mais se aproximava da defi
ni9ao de um sábio. Duran.te anos, arriscou a vida diariamente, para 
ajudar os semelhantes, sem perceber que era um herói. 

Cumpre-me, neste depoimento, salientar sua imensa afei9ao 
a Elisa e aos filhos. Sempre que ficávamos sós, em minhas visi
tas, as interroga9oes de Noel giravam em torno das despesas 
absurdas que estava realizando, e que os deixariam em grandes 
dificuldades. Realmente, nao eram tantas, pois o punhado de 
médicos que o cercou, tendo a frente Fernando Pompeu, Hen
rique Rupp e vários outros, dedicou-se a Noel como a um irmao 
e com urna ternura que freqüentemente nos dava nós na gar
ganta, a emo9ao em ver tanto carinho. A enorme contribui9áo de 
Elisa e dos filhos, durante os longos anos de convivencia, per-
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m 1t1u a Noel desligar-se de todos os problemas domésticos e de
llicar-se, de corpo e alma, a seu ideal humanitário. 

Sem esse "apoio logístico", a batalha de Noel certamente 
nao se revestiria dos l~nces épicos que os biógrafos ira o regis
t rar. 

Noel Nutels constituiu-se em exemplo raro de firn1eza de 
princípios de tolerancia e de respeito as convic96es religiosas de 
cada um, de modo a sornar as possibilidades de milhares, em 
favor de u rna causa que ultrapassava as fronteiras do Brasil e 
.situou-se e1n nível de causa da Humanidade: o culto a autode
termina~ao dos povos e das minorias nacionais. 

Río, 20 mar. 197 3 

I 

. ~ 
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UM HOMEM E SEU RISO 

HÉLIO PELEGRINO 

No.EJ., NUTELS é, para mirn, antes de mais nada, um hon1en1 que 
soube rir. Ncste saber, nao se limitou ao riso discreto, polido, 
conveniente aos saloes burgueses ou a convivencia encasacada f.. 

hipócrita dos que sao incapazes de viver - e dizer. - a verdade. 
Noel Nutels, servidor da verdade, ria de maneira inconvenien te 
e desmesurada. Aliás, todo ele f oi inconveniencia e desmesura, 
se para medí-lo tomarmos o corte e as dimensoes do figurino 
convencional, a cujo talhe a maior parte das pessoas se con
f orn1a. Noel Nutels, em quaíquer latitude - ou longilude -. 
tinha medida própria. Isto significa que ele foi capaz de assumir, 
sem mesuras, sua desmesura, de maneira irredutível e in transfe
r ível. Noel Nutels foi, portanto, urna pessoa, um ser que, pela 
vida a f ora, te ve a coragem de construir, gesto por gesto, sua 
fisionomía original. Nao se curvava, por nenhum pre90, a quais
quer pressoes - ou opress6es - que o quisessen1 acomodar ou 
academizar. 

Vejo-o nítido, na minha frente, como se pudesse pousar a 
mao em seu ombro. Tinha, como poucos, o volun1e do corpo 
e a postura feitos para o abra90. Encontrá-lo era un1a festa. 
Seus olhos faiscavan1, irreverentes. EJe se dava ao convívio, com 
a for9a de um barqueiro. Por isto mesmo, era impossível estar-se,. 
impunemente, com Noel Nutels. Sua inesgotável energía e riqueza 
humana convocavam a humanidade de quem com ele esbarrasse 
ou se encontrasse: na rua, num bar, numa festa, numa reuniao 
qualquer. Neste sentido, Noel Nutels foi dos homens mais to
cantes que conheci. Nao que inspirasse sentimentos e comovi
mentos fáceis. Era tocante porque sua presen9a tocava. Marcava. 
Chamava. Convocava. Ve-lo era, sempre, subir de tom. Ou de 
ton u s. A fosca mediocridade, as palavras sem prestan9a, sabendo 
a palha, eram inviáveis perto dele. Noel era um hornero desa-
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tado, verdadeiro, caloroso. Sua capacidade de aceitar o Outro 
fazia com que este se sentisse, irresistivelmente, convidado para 
a festa do diálogo, da amizade, da comunica9ao. Ou para a po
lemica generosa e ruidosa, onde podiam superabundar os pala
vroes e os esculachos, ao lado de urna nao menos superabun
dante generosidade. O generoso Noel. 

Lembro-me de como o conheci, em meados da década de 50, 
na redacao de última Hora. Eu estava escrevendo um comentá-.. 
rio internacional, substituindo, naquele dia - ou naquela noite 
- o titular da se9ao. Havia pouca gente na sala. Noel Nutels 
chegou, circulou entre as mesas, dando palmadas nas costas dos 
redatores. Eu o olhara de esguelha e continuara, judicioso, a · 
pontificar sobre os destinos do mundo. Parou junto a rnin1, de 
pé, em silencio. Percebi que estava lendo a matéria, com a n1ais 
candida desfa9atez. Fingi ignorar sua prescn9a. Contraído, ini
bido, sen1 saber como lid&r~ com a situa9ao insólita, prossegui 
compondo o texto, catando um milho laborioso, com dois dedos, 
na máquina de escrever. 

- Nao concordo, nao concordo, nao concordo! - blaterou-, 
de repente, Noel Nutels, entre vociferante e jocoso. 

Olhei-o perplexo, encrespado e perdido. Foi aí que tomei 
meu primeiro conhecimento da ·risada de Noel. Ela foi, para 
mim, urna experiencia inesquecível e quase dramática, que teve 
a f or9a de desmontar todo o meu estoque de rea96es pré-f abri
cadas. Tentei manter-me firme nos cascos, disposto, inclusive, a 
engrossar com aquele intruso que discordava - ó deuses! -
do n1eu texto e, ainda por cima, ria de mim, aos borbotoes. 

Noel Nutels - agilíssimo! - percebeu de golpe o que se 
passava comigo. Pos a mao no meu ombro, fraternalmente, e re
dobrando o volume e o espalhafato das gargalhadas, convidou-me 
para o café. Tentei resistir, pretextando urna pressa jornalística 
que, na realidade, inexistia. Ele foi categórico: 

- Nao se <leve fazer agora o que se pode fazer depois. 
Isto <lito, tangeu-me, literalmente, como urna res. Senti que 

me empurrava, como se fossemos velhos companheiros, para o 
andar de cima, onde se achava o café. Nos assentamos em torno 
de urna cerveja e nos tornamos, em espírito e verdade, velhos 
companheiros. Seu interesse. Sua colorida e comovente curiosi
rlade. A veludosa delicadeza, tao profunda. 

' 
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Noel Nutels foi um ser humano profundo e, por isto mesmo, 
jamais perdeu a capacidade de brincar e de rir. As pessoas gra
ves, sérias, compostas morrem ainda em vida, e se tornam o 
busto de si mesmas. O riso, ao contrárió, brota das f ontes mais 
-0riginárias da liberdade humana. Quem ri transcende as deter
minas:oes do inexorável destino e olha os deuses no centro do 
-0lho. Assim foi Noel. Ele ria com for9a, quase com paixao, e 
seu riso era um látego e era cantico, um ato de fé na vida e urna 
prodigiosa empreitada lúdica. Sabia brincar, o nosso Noel, e o 
fazia com urna espécie de glutoneria metafísica, sem fartar-se 
nunca, pronto sempre a descobrir o lado livre e jocoso das coisas 
e da~ gentes. Com isto, desfraldava, a cada momento, a bandeira 
<la hberdade humana. O riso é um corrosivo capaz de t irar o 
sono aos ditadores. Assim como o brinquedo. O 'homem, diz o 
_poeta Heine, só é verdadeiramente homem quando brinca. 
E quando ri. O fascismo é a liquida9ao do riso, do senso lúdico 
e do senso de humor. 

Noel Nutels foi um ser visceralmente antifascista. Ele o era 
aquém e além de qualquer compromisso ideológico. Claro está 
que tinha posi~oes políticas muito nítidas, e por elas se dispós, 
sempre, a pagar o pre90 que custavam. Seu antif ascisn10, no en
tan to, tinha urna espessura existencial muito rara de encon
trar-se. Noel tinha um fígado antifascista. Ou melhor: tinha um 
riso antifascista, um vigor e urna alegria no brincar que revela
vam seu compromisso íntimo, carnal, com a liberdade. Livre é 
.quem sabe servir ao Outro, no consentiinento jubiloso por sua 
existencia. O homem livre consente na liberdade e na gra~a do 
Outro. E, nesta medida, dando um tal consentimento, conquista 
para si sua liberdade e sua gra9a de ser. 

Noel Nutels foi um ser visceralmente engra9ado. Escatolo
gicamente engra9ado, capaz de descobrir a gra9a e o bailado das 
coisas em tudo: nas sonatas de Mozart, nos sambas de Noel Rosa 
e na acre poesia das quadrinhas de mictório. Ele era um totali
zador, um homem que aceitou, até o mais fundo, a contradi9ao 
e a dialética, de modo a descobrir o secreto e fervilhante conúbio 
entre estrela e estrume. Nesta medida, soube amar a condi9ao 

, humana em sua inteireza, sem ilusao nenhuma e, por isto mesmo, 
com ardente esperan~a e indormido respeito. 

- Os índios do Brasil sao urna ra9a condenada - me disse 
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um dia, com urna sombra no rosto. - Nada os pode salvar. 
Catequese, prote9ao, coloniza9ao, tudo conspira no sentido do 
extermínio da cultura indígena. E quem diz cultura diz vida. 
Um homem esmagado em sua cultura morre por dentro. Torna-se 
um cadáver adiado, um espectro de si mesmo. 

Fiquei em silencio. Era de tarde, nos havíamos encontrado, 
por acaso, em Copacabana. Tomávamos um Campari, dentro do 
verao, em frente ao mar. 

- As pessoas pensam que nao tem nada a ver com isto -
prosseguiu. - Cá no asfalto, lixam-se para os índios. Tem tuclo 
a ver. Aquele sujeito de bigode. sentado ali, tem tudo a ver com 
os índios. Pois se nao conseguimos respeitar a integridade deles, 
estamos ameac;ados. Ninguém exerce., impunemente, a violencia. 
É como cuspir pra cima. Se estamos, destruindo os índios é por
que nossa brutalidade chegou a um nível perigoso para nós pró
prios. Os índios representam a possibilidade humana mais radical 
e íntima de transar com a ·natureza. Se os massacrarmos, fazemos 
urna confissao terrível de que perdemos as raízes que nos ligam 
ao nosso substrato primígeno. Homem e natureza sao casados. 
É o único matrimonio indissolúvel que conhec;o. Dissolvido este 
casamento, o homem tomba num exílio feito de poeira amarga 
e estéril. 

Fazia calor. Suávamos. Noel Nutels falava excepcionalmente 
baixo, quase com doc;ura. Nao havia revolta na maneira pela· 
qual dizia essas coisas. Sua fisionomía era grave, triste, profunda. 
·Como quem contempla um amigo morto . 

Rememoro esse e outros encontros com Noel. Penso na 
op~ao que definiu sua existencia: servir a causa dos índios, 
isto é, a causa da humanidade do ser humano. Para tanto, em
brenhou-se na selva, viajou, porfiou, aceitou perdas e danos para 
ganhar a suprema alegria de estar ao lado de um povo em de
clínio, vitimado pela soberba brutalidade, ignorancia e cupidez da 
gente "civilizada". Noel Nutels, menino, assistiu em sua terra 
natal a persegui9ao desencadeada contra o povo judeu. ªº qual 
pertencia. Homem feito, pos-se ao lado do índio oprimido, mar
ginalizado, massacrado. ·Com is to, fecho u o círculo da revolta 
universalizante e fecunda. o índio, o judeu, o negro, o espoliado, 
o pobre, o injusti~ado representam faces múltiplas e diversas de 
urna mesma realidade fundamental: o hornero ferido, crucificado, 
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negado e perseguido pela covardia e pela violencia homicida da
queles que precisam aviltar e destruir alguém para se sentirem 
vivos - exatamente porgue estao mortos. 

O_ índio é, para nós, ocidentais e - só as vezes! - cristaos, 
o Ou tro radical, a referencia diferenciadora a partir da qual, ao 
def rontá-la, nos colocamos <liante de nós mesmos. O índio tem 
sua maneira absolutamente própria de ser no mundo. Ele segue 
o seu caminho, abre a sua trilha na n1ata, ca9a} pesca, ama, luta 
e inorre de un1a forma tao peculiar que denuncia e limita a 
nossa maneira de ser. O índio avulta em nossa frente, como um 
enigma cuja decifra9ao ten1 o poder de revelar o nosso rosto~ 
Este rosto é, con1 freqüencia, feio, mesquinho, arrogante, a1nb~
cioso, impessoal, violento. Diante daquilo que é diferente de nós, 
so1nos obrigados, en1 tern1os de existencia, a questionar nossa 
ilusao de onipotencia e a mentirosa hegemonía que nos trans
forma em usurpadores · e falsos senhores do mundo. O índio dei
mascara nosso exílio e nossa in1potencia. Ele sabe respeitar a 
água, a terra, o fogo, o ar. Por isto, se respeita e é feliz, porque 
se cumpre. O ser humano existe para desvendar a face das coisas. 
O índio, com seu artesanato} suas redes e cestas de fib ra, seus 
cocares de penas de pássaros, suas dan9as rituais, sua ceramica, 
seus mitos, consegue preservar o miolo de sua humanidade: ele 
fala do ritmo combinado de todas as coisas que se tecem juntas, 
para formar um texto e um contexto - tapete do Cosmos. 

Para nao assumirmos nossa própria selvajaria, os chamamos 
de selvagens. Nós, os assassinos da natureza: poluidores, mastur
badores, aparta1nentados em espa9os forrados de dentes de a90 
e de fuma9a sulfurosa. Incapazes de encarar nossa fraqueza e 
miséria, que faz de nós famintos mutilados, em meio a bacanal 
tecnológica, fechamos os olhos a nossa cegueira e nos arrogamos 
o papel de mestres, de colonizadores, de catequistas, de adultos 
sábios <liante deles, que sao as crian9as, os primitivos, os insci
entes. Em verdade, perdemos o convívio dos deuses e o poder da 
dans:a e do rito, hipertrofiamos nossa mente racionalizante a 
custa do vigor do corpo e da gras:a do espírito. Por isto, nao 
conseguimos suportar - a nao ser que sejamos humildes e 

' grandes - a plenitude daqueles que colhem, no chao da selva, 
o segredo da vida - e da morte. 

Noel Nutels, grande e humilde, pode irmanar-se aos índios 
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de várias tribos e de c.ostumes vários. Is to ele o fez na medida 
que preservou, em si mesmo, o território humano capaz de aceitar 
e hospedar o Outro, com reverencia e carinho. Noel Nutels, 
tronco vivo, curso pod~roso de água, hornero capaz de rir, de 
brincar e de ser livre, por muita vida que teve e viveu pode 
consentir na vida e na cultura indígenas} sem qualquer arrogancia 
catequista, proselitista ou "civilizadora". 

Tinha horror a tudo isto. Viveu - e conviveu - corn os 
índios, na modesta humildade de que era capaz. Foi forte e au
tentico, igual a um chefe. E, como chefe, teve a coragem da 
paciencia, do aprendizad~, do adestramento vagaroso. Sen1 so
berbia nenhuma, bebeu da água nova, reaprendeu a ver, a ouvir, 
a sentir, a reavaliar o mundo e seus ·valores. Viveu muito, por
tanto, por ser forte e grande. Acumulou cabedal, tran9ou; teceu, 
juntou, reuniu, servidor de Eros e praticante do ágape. E, quando 
:a indesejada das gentes come9ou a rondá-lo, sob forma de urna 
doen9a incurável, encontrou::o, firme, disposto para a Juta. Noel 
Nutels, desde o come~o de sua doen~a, sabia que ia morrer. Nao 
se enganou um minuto sequer. Por ter-se cumprido, sem reserva 
ou usura, pode aceitar sua própria finitude, sem entregar-se ao 
desalento, ao rancor de quem, nao tendo vivido, nao suporta ver 
sua vida acabar. Noel Nutels; hornero dos quatro elementos, 
íntimo da terra e do f ogo, def endeu até o fim o incendio que 0 ra 
- de ternura, exuberancia, amizade. Riu até seus últimos días, 
brincou e anin1ou os amigos que capitulavam de tristeza, foi um 
chefe da tribo humana, exemplo alto. Viverá. 
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UM SANTO IMPETUOSO 

ARNALDO PEDROSO D'HORTA. 

A ÚLTIMA VEZ que vi Noel Nutels, em novembro do ano passad~,. 
no Rio, estava ele sentado na cadeira de que já nao poderia 
levantar-se - ele, que gostava tanto de viajar - tendo um tubo 
ligado a bexiga, por onde a urina ia pingando em ·um recipiente 
posto no chao; o tubo passava por dentro da cal~a e ia sair 
junto ao pé. 

- Veja voce - disse ele - a que estou reduzido: a fazer 
pipi pela perna! 

Rimo-nos juntos da piada amarga, e do que nela se con
tinha. Falamos de amigos comuns, dos quais ele que-ria saber 
notícias. Mas, em suas temporas, a obsedante idéia do mal que 
o agredira latejava, sem dar-lhe tréguas. Médico, e experiente,. 
sabia que o seu caso era sem cura. Brincou de novo: 

- Pois é, meu caro. Dessa vez me pegaram de jeito. Náo 
vai ter saída, nao. 

Que é que o interlocutor, ademais desentendido de medi
cinas, podía responder numa circunstancia dessas? O melhor era 
ficar calado, desconversar, dar urna olhada nos quadros da pa
rede. Ele, porém, insiste, volta ao assunto de outra maneira. 
Pergunta: 

- Voce está com que idade? 
Respondo-lhe e ele entao conclui o que continuava a re

moe-lo: 
- Entao voce tem um ano menos. Eu gostaria de viver um 

pouco mais, para chegar a urna conta redonda. (Com as duas 
maos em concha, modelou e,sse redondo, no ar) . Quería com
pletar 60. Mas nao vai dar, nao. 

Seus olhos maliciosos esfor9avam-se por tirar dramaticidade 
a conclusao, peremptória. Por urna diferen~a de 6 meses, nao deo 
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mesmo - o cancer levou-o, no implacável vencimento de seus~ 
prazos. 

Pouco depois, em Sao Paulo relatava essa visita a Orlando, 
Vilas Boas, o amigo mai$ íntimo de Noel, e o sertanista nao con-· 
teve a revolta que o dominava, em face da estúpida insensibili-
d~de, sen~? ?ª pérfida má-f é, com que as Parcas selecionam, me~ 
d1ante cntenos secretos, os fios das vidas humanas que decidem 
cort~ . 

- Tanto filho de marafona vendendo saúde por aí, e va0> 
acertar logo no Noel, esse santo. (Sacudia as maos) Noel é 
santo! Noel é santo! 

. Essa f oi, sempre, também, a idéia que fiz dele, era urna· 
figura que como tal já se prenunciava pelo aspecto físico - a. 
ampla cabeleira esbranqui9ada, revolta, os grandes olhos azuis, 
os enormes bigodes caídos sobre as largas bochechas, a larga cara 
abe.rta, tudo compondo um~ , imagem de apóstolo; impressao que~ 
ma1s se refor9ava quando ele pisparava em suas invectivas em . ' . ' 
me10. as quarn os .~alavroes saltavam· como pipocas na frigideira· 
- x1ngava, mald1z1a, descompunha, interrompendo-se a interva-
los para urna gargalhada. Era o espírito de Deus, que nele se· 
encarnara com ferocidade, na empresa a que se propusera, e que 
era um saco sem fundo, consistente em levar um mínimo de· 
socorro médico as popula96es mais pobres e desassistidas do mais 
distante interior. Até que, de tanto esmurrar em ponta de faca, 
e desacatar burocratas entrincheirados atrás de suas escrivaninhas . ' e 1ncansavelmente sacudir os insensíveis. e atroar os ouvidos dos· 
surdos, e bater os pés, sem arredá-los de junto da autoridade de· 
que est~va dependendo urna ou outra providencia - conseguisse· 
concretizar o seu sonho, que foi a cria9ao do Servic;o de Unida
des Sanitárias Aéreas, endere9ado particularmente aos grupos in-· 
dígenas, que vao sendo desentocados das matas em que habitam· 
e nas quais levavam vida saudável, para serem contaminados por 
toda espécie de doencas e corrupcoes, levadas pelo suposto civi
lizado, que em seguida os abandona, sem nenhum escrúpulo. Os: 
acessos de fúria de Noel, na denúncia dos desmandos e das mal
dades praticados contra as ·popula96es indígenas originais destas 
terras, e que vem sendo sistematicamente dizimadas e espoliadas· 
eram bíblicos. Mas ele nao era apenas o Anjo do Senhor a bran~ 
dir a espada de fogo: o que importava principalmente era a sua 
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atividade pessoal, incansável nos a~bie~t~s ~esprovid?~ do me
nor conforto, e improvisando, com intehgenc1a e hab1hdade, :e
-cursos substitutivos daquilo que inexistia. Durante cerca de tnn
ta anos - cai governo, sobe governo, nomeiam ministros, d~mi
tem ministros, editam leis, revogam leis - na roda viva e irra
cional da política brasileira, esse ucraniano decidido, puro, bem
_humorado, simples, terno, generoso, engra9ado, desbocado, iró
nico internacionalmente respeitado, lutou, coro unhas e dentes~ 
pelo' bem dos sertanejos e dos silvícolas. Descuidando da sua vida 
privada, nao visando a nenhum interesse material, sen1 qualquer 
pensamento oculto, sem pretender cargos, nem pensando em pro
jetar-se como figura. 

Mas era urna figura, e inconfundível. Bom copo, bom papo, 
,os olhos esbugalhados, a juba de leao, os bigodes fartos, é urna 
imagem que ficará fixada nos olhos de auem o conheceu. Agora, 

-neu~, eni' quem, com bons fundam_entos, ele nao confiava, cha-
-mou-o. Se existe céu, ele lá está a estas horas, entronizado, Sao 
Noel Nutels, sentado a mao esquerda de Deus Padre, com o qual, 
;aliás, muito se parecia; contando anedotas pornográficas para as 
. onze mil virgens e rindo-se a bom rir. 

Transcrito d'O Estado de S. Paulo, 14 mar. 1973 
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NUTELS (1914-1973) 

ANTONIO CALADO 

C ABELOS BRANCOS, bigodes brancos, vestindo, verao ou inver~~' 
u m engomado blusao de linho branco, Noel Nutels, mesmo f1s1-
camente, parecía um clarao. Um clarao, diga-se logo, nada cons
ciente de sua capacidade luminosa. Noel vivia muito a vontade 
cm toda parte, sobretudo sentado em rede de índio e cercado de 
índios. S-entado em rede de índio, conheci Noel no início do 
decenio de 1950, de cal9ao de banho, cachimbo entre os dentes. 
Noel auscultava, medicava, ·consertava os índios durante o dia e 
depois contava casos, que os indios nao entendiam, ou punha-se 
a cantar, o que os índios apreciavam muito . 

Meu encontro com Noel foi no Posto Capitao Vasconcelos, 
hoie Posto Leonardo, isto é, a sede atual do Parque do Xin~u. 
O Parque como institui9ao, só vivía na cabe9a de Leonardo, Or
lando e Cláudio Vilas Boas e de Noel Nutels. De noite, em torno 
de um foguinho de espantar mosquito, cansados de muito varar 
mato, de roc;ar o campo de pouso e dar um jeito nu1n posto de 
rádio que raramente funcionava, eles discutiam a sorte do índio. 
E fica~am com um ar de deuses arrependidos de ter criado de
sastradamente, tao fora de tempo, urna espécie fadada a ser ex
pulsa do espa90 brasileiro. Tinham que arraniar-lhe um paraíso 
qualquer, urgentemente. Mesmo porque, além de expulsos de 
suas terras, os índios, pelo contato com os brancos, estavam sendo 
expulsos até de sua saúde. Como médico da Expedic;ao Ronca
dor-Xingu entre 1947 e 1950, Noel tinha imposto aos civilizados 
aquilo que ele próprio chamava "urna quarentena moral e sani
tária", para evitar sobretudo que a gonorréia civilizada, transmi
t ida as índias, devastasse, em sua forma oftálmica, urna tribo in
teira, como dizimara, em fins do século passado.· a dos Bacairi. 

Tenho <liante de mim urna separata, que me deu Noel Nutels, 
rle trabalho seu publicado pela Organiza9ao Pan-Americana de 
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Saúde, em setembro de 1968. Refere-se aos problemas médicos 
entre grupos indígenas logo depois de surgido contato com a ci
viliza9ao. O trabalho é científico, isento de paixao, mesmo quan
do Noel confronta as poucas moléstias que entre os índios xingua
nos encontrou o alemao Karl E. Ranke, em 1898, e as muitas 
que ele, Noel, podía arrolar. A paixao e a denúncia, assim como 
a grande esperan9a, surgem en1 frases exteriormente tranqüilas. 

De acordo com vários autores citados por Wagley, a populac.áo 
nativa do Brasil no tempo do descobrimento avalia-se em 1.500 mil 
indios. Hoje em dia, esta populacao, espalhada pelo território nacional, 
se reduz a cerca de 80 mil índios. . . Entre as causas desse declínio, 
as moléstias infecciosas - empregadas as vezes deliberadamente, corno 
meio de extermínio, pelo chamado homem civilizado tern sido talvez 
as mais eficientes. 

Linhas adiante, a informac;ao: 

Em 1961 o governo brasileiro criou o Parque Nacional do Xingu 
numa área de 22 mil quilómetros quadrados . . . Esta regiáo, no cora9áo 
geográfico do país, f oi considerada por zoólogos, botanicos, antropólogos 
como representativa do Brasil primitivo do ponto de vista da flora, da 
fauna e do elemento humano ... A popula9áo atual é de mil índios ... 

Já doente, Noel viu a reac;ao da FUNAI ao pedido de Or
lando e Cláudio Vilas Boas para que se alterasse o tra9ado da 
BR-080, que tirou 80 dos 22 mil quilómetros quadrados do Parque 
do Xingu. O presidente da FUNAI chegou a sugerir que o Par
que do Xingu podía até ser extinto, que o índio nao devia ficar 
isolado de brancos nao, que somos todos brasileiros, etc. Quem 
quer que jamais tenha estado entre índios civilizados, isto é. em 
contato com a civilizac;ao há decenios ou séculos, sabe como é 
penosa e humilhante a vida que vivem. No Brasil, como nos Es~ 
tados Unidos, ou na Colombia, os índios nao se integram a civi~ 
liza9ao, justapoem-se a ela como, digamos, um crucificado a 
sua cruz. 

No Brasil, último país que ainda contém um contingente de 
selvagens apreciável, os Vilas, Noel, os Meireles imaginavam fazer 
algo de novo e de muito humano: urna aculturac;ao do índio tao 
gradual que ao fim da longa estrada tivéssemos aprendido muito 

' com eles e eles nos houvessem finalmente aceitado, como os bra
vios Txucarramae aceitaram o Parque. 

120 

Acontece que nos 80 quilómetros tomados ~ela rodovia 
BR-080 foram-se os Txucarramae. Nao possuem ma~s a terra. do 
Parque, que Ihes f ora reservada. E nem possuem ma1s a conf1an
c;a que depositavam nos brancos. 

Ero 1967 repetimos a pesquisa entre os Txucarramáe, verificando, 
entáo a ausencia de bacilos na análise direta do escarro e a regressao 
radiolÓgica de sombras no pulmáo. 

Isto viu Noel, nas suas últimas incursoes pelo mato antes de 
entregar-se, ele próprio, aos médicos. Agora está no Seio de 
Abraao, a espera dos Txucarramae que perderam casa e comida. 
no Parque. 

. .. 
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NOEL NUTELS, 
DE ' 'CROONER" A INDIANISTA 

JOTA EFEGE 

NA EXATA, Noél Nutel.s nao era o crooner, ou o cantor (como 
se dizia, prosaica e brasileiramente, na época), da Jazz Band Aca
demica de Pernambuco;-qúe, em fevereiro a·e 1935, exibiu-se aqui 
no Rio. Ele mesmo, nas tres primeiras e únicas P.áginas de suas 
Memórias, que planejara escrever, sem pre,ssa, "se a tanto o aju
dasse o engenho e a arte" (e cuja leitura a gentileza de sua n1u
lher, Elisa, nos faciiitou), recusava a classificac;ao. "Eu", diz 
Noel, "apresentava os números, contava anedotas, cantava, as 
vezes, fazia demonstrac;oes do passo e exercia furn;oes que, atual
mente, denominariam de relar;oes-públicas". 

A verdadeira cantora do grupo era Leda Baltar, urna per
nambucana bonita, de voz idem, que interpretava, com bastante 
expressao, os ritn1os do Norte traziqos para os cariocas. Vez por 
outra, ilustrando os números que Leda apresentava, Noel exe
cutava mostras coreográficas, fazia coro nos refroes e tambén1 
cantava. E, embora nao nortista de nascenc;a, vindo da Ucrania, 
integrara-se, por inteiro, nos "usos e costumes" daquela 3ente. 
Dan9ava e cantava o n1aracatu, expandia-se no frevo, fazendo, 
a perfci9ao, a dobradi<;a, o cha-de-barriguinha e todas as figu
ras da danc;a. 

"Bajé" e nao "Ita" 
Nao f oi um l ta que os músicos academicos de Pernambuco 

"pegaram" no Norte, para serem trazidos a cidade do Pao de 
A9úcar e do Corcovado. Um navio do Lóide, o Bajé, trouxe a 
rapaziada que viajou com passagens de cortesia, remetidas pelo 
conterraneo Pedro Ernesto, entao Prefeito do Rio de Janeiro. 
Coroando o gesto, ele ainda lhes assegurou morada no América 
Hotel, Rua do Catete, e mais a apreciável soma de dez contos 
de réis para despesas. Esse passeio, as vésperas do carnaval, fez 
vibrar n mo9ada, principalmente Noel, que, sem dinheiro, pron-
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tiío, jamais se permitira. ~on~ar em ~on~ec~: a decantada c~~itat 
da República. Foi, po1s, . vibran.do ~ue.;: nao só ele, mas igua!~ 
mente todos os rapazes, e- a · moc1n~a · L~da, ·desembarcaram, afo1-
tos no armazém n.º 13, ali no Cais do Porto. 

' Frevo e maracatu no _Alhambra . . . . : ... 
A Jazz Band Academica ·de Pernambuco, ass1m chamada por 

ser "da moda" designar com tal nome : qti~Iquer conjunto, 1!1usi~a~, 
era, na verdade, urna orqu_estra f orma~a , par.a tocar ·a mus1c~ ~1~1-
ca do Norte. Isto, logo a · 19 de fevereiío~- quando da ex1b~9a~:>_ 
prévia que fez para a . imprensa, no palco d~ ~lhambra (ho.1e o 
Hotel Serrador), f oi plenamente cpnstata~o, . a~ravés do reg1stro. 
encon1iástico dos jornais~ Dois ~ dias depois, ·a partir de 21, já etn· 
plena temporada carnavalesc~, a Jazz _Band . . Aca~emic~ de Pe~
nambuco passava a se· apresentar regularm~nte naq~ele c1neteatro. 
Precedia as exibi9oes do ·filme· nacio!)·a1 Al6, Al6, Brasil!, em que 
tomavam parte conhecidos cantores cie .. noss~ mús_ica popular. 
Eram duas atra9oes fazendo lotar a platé1a · qu·e. a um só temp0,, 
no mesmo espetáculo, via na tela séus ·iniérpre~e~· favoritos e co
nhecia ao vivo, a dan9a e os ritinos · do.'Norte. -_ . -_ . . 

Músicos de boa categoria, os ~cademkos~ ao término de caq~ 
número, recebiam calorosos ~plauso~ e, aten.de~~º ao calor '. dos 
pedidos de "bis!, bis!_", voltavam ~ exec~t.á-l~s: .c~ptando o _'~a-. 
racatu com a peculiaridade· :devida, emprestando-lhe a verda~e~f:~; 
expre·ssao rítmica, Leda Baltar recebia palmas demoradas, qu~ a · 
emocionavam. Os números. C.QrqfaO, ocupa teu lugar ("Coracao, 
ocupa teu pos to/ Ele ge um amor/ Que de no meu gosto ... ") ~ 
Tenho uma coisa para lhe dizer, principalmente, levaram o públt
co ao delírio. Mas o sucesso ruidoso, a empolga~ao geral, com 
todos de pé. gingando no convite do ritmo, era obtido com a 
execu9áo do frevo É de toror6, de Capiba e Ascenso Ferreira. Aí 
aparecía o jovem Noel que, fazendo o passo, desengonc;ando-se 
na dobradiqa, no chfí-de-barriguinha, os metais da Jazz rachando,. 
ficava retido no palco, os aplausos prendendo-o, com a anima9áo-. 
reinante. 

O "cupincha" dos índios 
Alguns anos passado$, o crooner, cantor, ou "relacoes-públi- -

cas" da Jazz Band Academica de Pernambuco, na denominacáo 
de suas M emórias, já com o canudo de doutor médico, enfrentava 
a profissao. Náo auis ser esculápio, facultativo de consultório 
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montado, placa na porta, ou de hospital da cidade. Embre?~ou-se 
pelo Brasil inacessível. Foi cu~~r os atacados. ~ela malana, os 
tísicos, os seus patrícios, na bras1bdade que adqu1nu sem papel~da 
burocrática, apenas por afei~ao. Lá, no mato, encontrou os índ1os, 
nus, sem f olha de parre ira, despreocupados de pudor, no natural 
da espécie. Conheceu e conviveu com nhambiquaras, com bororos, 
com caiabis e outras tribos do Parque do Xingu. Nessa Pasárgada, 
fez-se nao só amigo do rei, do cacique, quis e acabou sendo um 
e.u pincha informal, no sabor de bem-querer que esta gíria trans
mite. 

Pouco antes de morrer, a 10 de fevereiro último, na cidade 
grande, de arranha-céus, recusando. que o considerassem antropó
logo, indianista, sertanista, repelindo essas "frajolices", soube que 
os seus bons amigos, os manos Vilas Boas, haviam conseguido 
contato com. os índios Crain-a-Carore. Era urna conquista, urna 
vitória dos dedicados companheiros, e a notícia provocou-lhe um 
esbo~o de sorriso. Nao aquele sorriso amplo, permanente, de aco
lhida fraternal, que cativava e o fazia estimado, amado, para di
zer mais certo, por todos que o conheciam. O desembara90 de 
frevo, que dan~ava brasileiramente na Jazz Band Academica de 
Pernambuco, continuou com ele no seu trato social. Nao se fa
zia solene, jamais se empertigava, desconhecia ademanes de cir
cunspec~ao. Era um índio, nu inteiramente, de cora9ao e de 
alma. 

Transcrito de O Globo, 8 mar. 197 3 

.. 
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o IRMAO DOS íNDIOS 

FERNANDO SABINO 

ENCONTRO N OEL N UTELS cercado de Carybés por todos os l~dos 
_ isto é, desenhos de Hector Bernabó, por alcunha Carybe, e 
nao urna tribo de índios com este nome. Como se f osse po~co, 
ele a inda me exibe urna pasta repleta ·de caricaturas suas f e1tas 
pelo di to Carybé, impublicáveis . por muito ous~da"s -. das quais_ a 
mais expressiva é talvez a que retrata a cenmon1a da sua c1r-
cuncisao. . 

- O problema do índió ··nao tero solu~ao -. . me d1z :ie. 
Nao se trata de pessimismo deste grande ot1m1s.ta ~~e e No~l 

Nutels. Ele sabe de que está falando: desde o pnnc1p10 da de
cada de 40 vem se dedicando ao problema do índio. Come9ou 
a convite de Joao Alberto, traball!ando como sanitarista p~la er
radica9ao da malária em Goiás, junto a Funda9~0 do Brasil Cen
tral. Depois se juntou a Expedi~ao Roncador-X1ngu e entrou em 
contato com os índios pela primeira vez. Foi quando conheceu 
os Vilas Boas: Orlando, Cláudio e Leonardo, este já falecido: 

- É gente boa, dedicada. Orland? tem um d~ári~ da expe
di~ao que ele devia publicar. Um depotmento de pnmeira ordem .. 

Há pouca coisa sobre o assunto, e quase tudo esparso. ~c?n
selha-me a leitura de O indio e a Civilizarao, de Darcy R1be1ro, 
que é ainda o livro mais completo. . . . _ 

- É um erro pensar que o índio prefere a nossa c1v1hza~ao. 
Para morar numa favela? O índ'.o está feliz tal como é, dentro 
de suas condi~oes naturais, adaptado a regiao em que vive. ~em 
a civiliza9ao e o transforma num pobre-diabo. Ou num mendigo. 

Conta oue em Porto Real do Colégio, cidadezinha de Ala
goas, a fundonária da Funai nao teve outro recurso senao deixar 
que os índios pedissem esmolas para nao morrerem de fome: · 

- E lá todo mundo é tao pobre, que resta o problema de 
arranjar a quem pedir. 

125 



Ño entanto a pesca é tao rica - poderia dar condi9ao de 
sobrevivencia aos nossos índios. Só que eles nao sabem pescar 
senao com arco e flecha, e seria inadmissível um cidadao civili
zado andando de arco e flecha pela cidade. Exigem que ele ande 
vestido, e iá a roupa lhe cria mais urna série de problemas, a par
tir da necessidade de comprá-la, embora sem recursos, e depois 
lavá-la, passar a ferro, trocar com freqüencia - coisas bem es
tranhas para quem sempre teve o hábito de andar nu. 

- O índio que se civiliza anda pra trás, retrocede cultural
mente. Integrado, torna-se um pária. 

Seria. em resumo, menos desumano matá-lo a bala, con10 
fizeram os americanos. 

- Pode lá alguém ficar contra urna estrada? - pergunta 
Noel. 

A Cuiabá-Santarém vai abrindo quilómetros de progresso 
a través do Parque do. Xingu. onde 40 tribos tem seu abrigo. em mais 
de 100 aldeamentos. O território que perderam será compensado 
coro outra parte da extensao correspondente - mas serao terras 
da mesma qualidade? Terao de deslocar-se em massa? Tudo isso 
sao problemas que o progresso vai criando em seu caminho nem 
sempre doc:; mais retos e resolvendo de roldao em seu rastro com 
soluc;oes nem sempre das mais justas. 

- Nao basta pacificar o índio: é preciso se responsabilizar 
por ele depois de pacificado. 

Esta foi a divergencia de Noel Nutels coro o famoso india-. 
nista Chico Meireles. Já os irmaos Vilas Boas pensam como ele 
e por isso mesmo estao at?ora vivendo um drama e enfrentando 
um perigo de vida em plena selva: 

- Os índios Crain-a-Carore nunca foram contactados. Já vi--. 
mos um, que f oi criado por urna tribo inimiga, e t1nha mais de 
dois metros de altura. Daí se acreditar oue sejam gi~::lntes. Ane
sar disso sao ~igantes que estao aterrorizados, voce já viu coisa 
mais triste? Já botaram fogo no aldeamento e fu'!iram. e .. f~o 
fu gindo sempre ante essa teropestade de terror que caiu sobre . 
eles, na forma de avioes, helicópteros. presentes, rrPnte estranha 
na mata e tudo mais que seria o mesmo que sentiríamos se o 
nosso mundo f osse invadido por seres de out ro planeta. Nao en-. 

\ tendero que diabo é isso, acharo que é fenorneno ~obrenatural 
e se apavoraro, nao tero outro jeito senao fugir, morrer - ou 
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matar. Os Vilas Boas sabem fazer a coisa, conhecem a melhor 
técnica do contato, mas nem por isso deixam de estar correndo 
:sério risco. Principalmente sem apoios da retaguarda, isolados 
como estao. 

Bra9os sobre a mesa, Noel Nutels apóia a sua soberba cabe-
9a de russo nas maos, desalentado - parece urna figura saída de 
um con to de Gorki - o bigode branco f reme, os olhos claros 
se turvam: 

- Tudo isso para que? Sempre foi assim: com o esquimó 
no Pólo Ártico, com o índio americano, canadense, de toda parte. 
Nem a posi9ao da Igreja atualmente, que é das mais esclarecidas, 
poderá salvá-lo, a nao ser para fazer dele um escravo. É inútil, o 
indio brasileiro nao tem mesmo salva9ao: 

Manchete, 29 jun. 1972 
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NOEL NAO SAIU DAQUI A TOA 

EMIL FARHAT 

NuNCA ouv1 DIZER que o céu tinha índios. Só acreditei nisto quan
-Oo, numa noite, vi o corpo de Noel Nutels estendido a minha 
'frente, o rosto encoberto sem a gente nunca mais poder ve ... }o. 

Conheci-o num navio, que boje está no fundo do mar. De
pois, vi sempre Noel a bordo, sempre na proa da vida, a mao no 
leme de todos os encontros e de todas as reunioes, pois ninguém 
-superava o seu comando dos papos descompromissados, ou das 
.discussoes engajadas. Noel · pontificava sempre, abastecido por 
-suas inesgotáveis provisoes de bom humor e de conhecimentos 
ienciclopédicos. · 

Num café de estilo assírio que havia na Avenida Rio Branco, 
no Rio, Noel contou a Prudente de Morais Neto e a mim - lá 
se vao muitos anos - urnas quatro "anedotas alemas". Anedota 
alema é para rir só depois de urna semana. Nunca mais nos en
contramos juntos, o mesmo trio. Mas sempre que os dois se en
.contrassem riam, e riam ainda a farta, daquelas quatro anedotas, 
.das quais nenhum mais se lembrava integralmente. 

Um dos papéis públicos mais mentirosos de que já ouvi falar 
é a certidao de nascimento de Noel Nutels. Dizem que ela dizia 
que Noel nasceu na Bessarábia. ou na Cochinchina. Como pode 
ter nascido lá naquelas terras do diabo um sujeito que era mais 
de Quebrangulo que qualquer paroara, mais de Floresta do Navio 
do que qualquer pernambucano, mais de Quixeramobim do que 
qualquer cearense? 

A prova de que Noel era de barro das caatingas foi o destino 
botocudo que deu a sua vida. Ele saiu aí pelos matos. catando 
índio de maneira errada, tudo ao contrário do que nos ensinaram 
aqueles conspícuos prof essores de indianismo que Cabral trouxe 
nos seus cavalos-marinhos. 
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Noel, ·em vez de enquadrár e industrializar o índio, foi tratar 
dos bichos que eles tivessem nos intestinos e noutras profundezas. 
Nem mascatear remédios ou mezinhas o diacho sabia fazer. 

Que é que ele ganhou com isso? Cinco mil, dez mil índios. 
rezando por ele? 

Está bobeando quem pensar que Noel sumiu, de novo, a toa. 
Vai ver que tem índio com disenteria nalgum rio Xingu lá pelas. 
bandas, também a oeste, do céu. 

Sao Paulo, 18 mai. 1973 

... 

~ ' . ' 

J.30 

[DIVAGA~óES EM TORNO 
DE NOEL NUTELS] * 

PAULO SILVEIRA 

NEM POSSO IMAGINAR a cara que fez Elisa quando Noel chegou em 
casa, de volta de urna de suas incursoes ao Brasil Central. Trazia 
pela mao um curumim de uns sete ou oito anos: era um indiozi
nho vivo e simpático, enfiado em improvisadas bermudas, que o 
médico recolhera nas lonjuras do Xingu ou do Aragar9as duran
te expedi9ao que, na qualidade de sanitarista do Ministério da 
Saúde, regularmente fazia · '(sabemos nós com que sacrifícios!) 
para atender aos restos em liquida9ao da popula9ao nativa brasi
leira. O curumim tinha um problema qualquer, urna enfermidade, 
nao me lembro se alguma coisa no fígado ou nos intestinos, que 
os recursos da medicina urbana, precariamente reunidos em f or
ma de vacinas, calcificantes, penicilina, sulfas e antibióticos na 
pequena valise do doutor, e muito menos as mezinhas e mesuras 
do f eiticeiro da tribo, tentadas e ensaiadas mais como desafio aos 
estranhos processos terapéuticos levados a prática pelo curandei
ro branco, nao haviam conseguido solucionar. O jeito foi con
vencer a família do pequeno enfermo que, afinal e depois de in
termináveis negocia9oes, nega9as e dúvidas e desconfian9as, con
cordou em que o garoto f osse metido no aviao para que pudesse 
ser submetido a tratan1ento em centros que dispusessem de me
lhores recursos - laboratórios de análises clínicas, aparelhagem 
de raios X, gabinetes odontológicos, coisas assim. Por muitos 
meses o curumim viveu em casa de Noel e Elisa - e era ao 
mesmo tempo filho e cacique do casal e da casa. Claro, de co
me90 nao foi fácil adaptá-lo aos usos e costumes da gente civili-

• Título original do artigo: "Divagacóes em torno do médico sanita
rista Doutor Noel Nutels (eventualmente nascido em Odessa mas por 
escolha própria cidadao de Laje do Canhoto, nas Alagoas) de quem 
ti ve o privilégio de ser amigo e paciente." 
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zada. Mas a paciencia, o carinho e o desvelo de No~l! Elisa e 
Berta (aos quais se somavam a compr.eensao de L~dy, zrish setter 
que também reinava na9ueles dom1~1os) conseguiram, vencer as. 
naturais deficiencias ou 1ncompreensoes do pequeno hospede. Al
guns dias depois de admi~ido no noyo ~ar, ele já sa~ia que cocó 
e pipi deviam ser apropnada e conven1e.ntemente fe1tos nas ins-
tala96es sanitárias do apartamento. . . 

Creio que o episódio ajuda a fixa9ao da verdadeira medida. 
de grandeza do extraordinário ser humano que foi Noel Nutels 
- e ainda estamos, os seus amigos, vivendo o doloroso impacto• 
de sua morte - urna vida inteira devotada ao atendimento de 
seus semelhantes, sobretudo daqueles mais hum~lde·s e sem me!o.s, 
daqueles mais solitários, acabrunhados e vencidos.. O exerc1c1<> 
profissional da medicina nunca lhe passou pela cabe9a como ~m.a 
possibilidade de amealhar dinheiro, ref~stelado em conf ~rtave1s 
consultórios citadinos e atendendo a chentes bem conce1tuados 
nos cadastros bancários e nas estatísticas da Divisao do Imposto 
de Renda. Por isso é que trocou a selva de pedra pela selva de 
verdade e se mandou para o interior do Brasil a cuidar dos índios. 
A cust; de esf or\:OS inumeráveis e de mu ita conversa (ninguém. 
conseguía escapar do seu papo) chegou a reunir urna pequena 
equipe de auxiliares - cidadaos que, como ele, tinham como bem 
principal de fortuna urna consciencia f ora de série e urna abso
luta no9ao de responsabilidade. 

Mais de trinta anos de trabalho! lsso mesmo, mais de trinta 
anos no mato, com pequenos intervalos para viagens aos emba
samentos burocráticos e administrativos do país - e era como
vente ve-lo de chapéu na mao, pelos corredores ministeriais, pe
dindo dinheiro para comprar os remédios tao necessários ao aten
dimento de seus pacientes. Que trouxe para casa, depois de tuda 
isso? Que conseguiu recolher ao final de urna faina que co1?1e-
9ava com o primeiro lampejo do dia e chegava a varar as no1tes 
em toscas ocas clareadas, nem sempre, pelas miseráveis chamas 
de urna estearina auase consumida? Bem, só de malárias chegou 
a acumular um bo~ acervo - creio que nada menos de dez. E 
esquistossomose, disenteria amebiana, bicho-de-pé, mil pi~adas de 
tudo quanto é inseto, acho até que de algumas cobras, cu1a pe~o
nha era ali mesmo sur-le-champ, reduzida a propor9oes menos ' . 
sérias por f or9a dos providenciais soros antiofídicos, grac1osamen-
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te obtidos no Instituto Vital Brazil e, por causa das dúvidas, es
tocados em sua milagrosa maleta. Nem sei como chegou a dri
blar a f ebre amare la e o mal de Chagas - tal vez que a sorte via
jasse em sua companhi~. Muita sorte, nao. Pois de regresso de 
urna dessas entradas, brutal infec9ao renal levou-o a mesa da 
cirurgia, de onde voltou para a vida com um rim extirpado. . . E 
nem o desfalque organico fez com que moderasse, ou ao menos 
tentasse, o ritmo de sua frenética atividade, ou perdesse aquela 
fantástica capacidade de amar a vida, de usufruí-la com a sede 
de um sedento e a fome de um esfaimado: com a al&gria e o 
bom humor, enfim, do hornero em paz consigo mesmo e com os 
que o cercam. 

Perguntareis agora, e o curumim? Conto o que aconteceu7 

como desdobramento do caso: mais ou menos seis meses élepois, 
expulsos dos intestinos os invasores e indesejáveis oxiúros, rechon~ 
chudo em razao do rigoroso regime de superalimenta9ao que os 
país e a irma de ado9ao lhé mtnistraram, adequadamente vitami
nado e recalcificado, extraídas as amígdalas, o fígado devolvido 
as suas fun~oes normais e os pulmoes revitalizados e fortalecidos 
(como o demonstravam a competente abreugrafia e as radiogra
fías em série do aparelho respiratório), voltou um dia a sua taba, 
levado pela mao do mesmo doutor que de lá o retirara. E o que 
é mais curioso: voltou o indiozinho fantasiado de menino da ci
dade - cal9as Lee de veludo cotelé, camisa de malha com gola 
roulé, meias e cuecas de nylon e nos pés o indef ectível par de sa
pa tos ki-chute, o fino da bossa e o máximo de elegancia. Noel 
nunca falava, nem para os íntimos, do que f izera para salvar o 
garoto índio (afinal, tudo aquilo nao passava de rotina em seu 
dia-a-dia de trabalho). Mas é óbvio que, no dia em que o me
nino f oi recebido de volt a na taba, e vendendo saúde pelo corpo 
e pela mente, de ve o cacique ter decretado feriado na maloca. 
E certamente os bravos guerreiros da tribo cantaram e dan9aram 
ero honra do pajé de basta cabeleira branca e bigodes de pa
triarca. 

Eu, de minha parte, nao sou índio. Posso afirmá-lo empu
nhando a certidao de nascimento, a carteira de identidade emiti
da pelo Instituto Félix Pacheco, o certificado de reservista · 
(3. ª categoría, desculpem), título de eleitor reincidente e o pres
tigioso CPF, que define a minha condi~ao de contribuin.te da 

\ 
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1 coleta que a Secretaria da Receita Federal leva a efeito 
~~u~iapoque ao Chuí. Pois sem ser índio, tive em N~el Nutels 

0 médico a quem, de certa f grma, devo o fato de a1nda estar 
vivo e batucando agora numa máquina .de es~rever: . 

Foi há mais de trinta anos e o domingo t1nha sido de n1utto 
sol e muita praia. Já no fim da tarde, e só. entao, aconteceu o 
almo~o, com amigos, em badalada churrascana da Z~n:i .sul (que 
a inda hoje existe, só que nem passo por sua porta), lfilC.~~do . con1 
belo prato de verdejante salada de ~lfaces: A consequenc1a se 
fez presente cerca de oito ou dez d1as ma1s tarde, o tempo ~a 
incuba~ao. "Pebre, hemoptise, dispnéia e su ores no turnos", nao 
exatamente isso, mas quase. Seguí, porém, o consel~~ do poeta: 
mandei chamar o médico. Desgra\:adamente, o medico de que 
sempre me valera, até entao, o escritor e academico Marques Re
belo que por sinal nem médico é mas sabe tratar de gente como 
pou~os, encontrava-se f ora da. cidade, certamen te a ch~mado .de 
outros pacientes. Assin1, apele1 para outro ?~utor. O flgado,. 1~~ 
chado, parecia um corpo estranho,. e, ~ d1flcul~ade , d~ r.e~pir~r 
era quase insuportável. O doutor fo1 rap1do no diagnostico. Nao 
é nada. Urna gripezinha mais forte, passa logo. Re·pouso e as
pirina sao os melhores remédios", e lá se foi empavonado sobre 
os tamancos da sua sapiencia. 

E nem sombra de melhora. Urna semana depois, o quadro 
era sinistro: crescia o depauperamento e a febre quase já nem 
registro tinha, de tao alta, na escala do termómetro. U m se~un
do doutor, precedido de glória e fama, chegou e sentenc1ou: 
"Pneumonia, é isso." E toda a terapeutica indicada para tais casos 
fez do organismo enf raquecido o campo livre de seus ensaios. 
Nem sombra de melhora, nada. Foi entao que, de visita ao co
lega acamado, o querido e respeitado jornalist~ Ot~vio Malta, 
companheiro de banca de reda~ao nos idos de Dz~et;zzes, velho e 
raro amigo, disse somente isso, com seu caractenst1co acento de 
irremediável pernambucano: 

- É bom chamá Noé. 
E foi o que se fez. Chamou-se Noel Nutels ~ue, por ,so~te, 

passava uns dias no Rio, recuperando-se das canse1ras da. ultima 
aventura. Chegou rindo e, de cachimbo na boca e enf1ando ~ 
enorme cabe~a, ainda nao encanecida, pela por~a e~trea?erta, f i
xou o olho no doente e logo, sem qualquer vaclla~ao gntou: 
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- Ué! Voce está com tifo, rapaz! 
Nao deu outra coisa. Exonerados os dois doutores míopes, 

foram prontamente providenciados os exames de laboratório: rea
~ao de Vidal, hemogramas repetidos, escarro, urina, fezes, sei 
lá o que mais. E tudo ·para confirmar o diagnóstico do curandei
ro: febre tifóide. A tal salada de ·alface, gulosamente saboreada 
em Copacabana no tal domingo de sol e praia, era toda urna cu1-
tura de bacilos de Eberth. 

Somente a partir de entao é que consegui estabelecer a dife
ren~a que existe entre doutores e médicos. Os primeiros, as vezes, 
curam, mas os últimos nao falham, e sabem por que? Porque 
tem olho clínico, ainda que nao tenham anel. Entre outras qua~ 
lidades, seu infalível olho clínico fazia de Noel um médico privi
legiado: diagnosticava e curava enfermidades no meio do mato, 
mesmo que nao contasse com instrumental e recursos indispen
sáveis ao mais modesto exame clínico de consultório. 

Conhe~o muita gente· -que descende de famílias de quatro
centos anos. Nasceram aqui e seus ancestrais se perdem na fu
ma~a do mais longínquo passado, alguns deles emoldurados pela 
própria História na galeria de bandeirantes, colonizadores, cate
quistas e desbravadores. Outros como que tem o sangue de cor 
verde-amarela, de tao patriotas. e fiéis ao chao que lhes serviu 
de ber~o. Varam o país de ponta a ponta, conhecem cada pole
gada quadrada das nossas vastidoes e ninguém lhes proponha un1 · 
quesito qualquer sobre a problemática nacional: sabem de tudo, 
tudo conhecem e estao sempre preparados para fazer desabar so
bre o primeiro incrédulo a catarata de sua erudi<;ao. Alguns i_n
corporaram a identidade o próprio nome do país e seus derivados. 
Sao Brasil, Brasilianos, Brasilinos, Brasílios, quase sempre acon1-
panhados de um patronímico pescado na mais pura f onte da gran
de família lingüística tupi - Potiguaras, Imbassaís, Tupinambás, 
Peria~us e ltiberes, Pira~unungas e Paragua~us. Há os cariocas 
(de resto, soma das melhores características do povo brasileiro) e 
torcem pelo Flamengo, e vibram com o carnaval da Mangueira 
e espalham alegria e otimismo por toda parte. E também os que 
se env~idecem de suas raízes ·nordestinas ou sulistas: mesmo quan
do em1gram para outros pontos do territó.tio, levam consigo so
taques e costumes, maneirismos e vestuário, como se fizessem 
questao de exibir a todos as condecora~oes de sua origem. 
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Todos sao bons brasileiros, dignos e patriotas~ Mas recorro 
a um outro poeta para reconhecer que tardará mucho tiempo en 
nacer, si es que nace, alguém assim tan claro, tan rico de aven
tura, alguém que possa vir ~ ser mais brasileiro, mais . genuina
mente brasileiro, mais espontaneamente ~rasileiro, mais al~gre . ~ 
ruidosamente brasileiro do que foi o ucraniano Noel Nutels, que 
nasceu em terra errada, nos confins de Odessa, m~s a ~empo s~u.": 
be corrigir o engano, trasladando-se, mudando-se, transplantan
do-se para a caatinga de Laje do Canhoto, na~ Alagoas, para de 
lá sair batendo a terra do Brasil, em missao que cumpriu com 
dedicac;ao, .valor e digni<lade - para orgulho seu e honra nossa. 

. . 

.. 
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NOEL, NOEL, 
NAO TENS ABELHAS ... 

FERNANDO Lono 

A GENTE CAMINHA esses caminhos do mundo, e coisas de ventura, 
ganha poucas. Talvez a moc;a bonita da lista diária do cronista 
maior f osse mais ela, sen do a moc;a simples do lac;o de fita na 
cabec;a e que a noitinha sentasse a calc;ada da sua casa que tem 
escrito no alto "Vila Feliz". Aquele jardim, aquele cheiro de 
noite em silencio, tudo seria melhor para os seus olhos, para o 
seu jeito de que nasceu com tom e ritmo de andar bonito. Ven
tura de nao te-la como venturas, outras de nao ter podido falar 
pelo telef one com os meus heróis de mil histórias passadas, pois 
era tempo sem telef one. Sobram venturas exclusivas, e esta de 
ter conhecido, convivido e vivido com Noel Nutels é urna delas. 

Estamos num tempo de cabelos moc;os e jeito moc;o no peito . 
Cada um é um poeta crescendo num tempo em que revoluvao 
era urna alegria para quem nao quería ir as aulas. Era o Recife, · 
um Recife outro, manso como seu rio, sem pressa como seu poe
ta Ascenso. O que sabíamos era um estudar constat?-te para um 
ser depois. E o depois, é isso que aí está. 

De primeiro vi Noel na pensao do Guima entre outros estu
dantes importantes que se misturavam entre bancários, funcioná
rios e gente que vinha do sul trabalhar no Banco do Brasil. Foi 
urna pensao sem marca f orte, pelo menos para miro que dela 
só tive participa~ao algumas vezes que ali comi a sopa rala, o 
bife vermelho de colora u, e com gosto de f olha de louro. Nao. 
Dali foi urna debandada para um outro canto que nem poderia 
ser chamado de pensao, ppis era como a casa da gente, nós todos 
vindos de longe, de outras cidades e carentes de um carinho que 
só mae nortista sabe dar. Era a mae de Noel, Dona Berta, que 
abria as portas do seu sobrado grande para deixar que todos nós 
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morássemos e quem sabe assim tivesse seu filho mais perto, mais 
preso, pois era boemio solto, zanzador. Tudo de lembran9a co
me9a ali quando vejo sentado na beira da cama aquela figura de 
cara vermelha, olhos miúdos e espertos, falando do livro de um 
certo poeta Bandeira de nome Manuel de primeiro, pernambuca
no também. Seus versos, urna novidade dentro do peito de todos 
nós, que a cata de coisas novas buscávamos mais interessados 
Karl Marx e o seu Capital que a coisa quadrada, ou apontar um 
antigo modelo das nossas vontades. A gente crescia entre coisas 
de espantar, de freqüentar a casa de Alfredo Medeiros todas as 
sextas e cada um mostrar o piano, Capiba mostrava suas músicas 
há bem pouco feítas. Os Suassuna contavam fatos, imitavan1 os 
mo9os dos jornais falados do cinema e se abría um claro na mú
sica pernambucana quando se pensou que a Jazz Band Academi
ca poderia ir ao Rio para mostrar frevos e maracatus, ritmos dis
tantes dos ouvidos ca·riocas. E vieram, e tocaram, e sofreram as 
decep96es do desconhecimento da cidade grande pelas coisas mais 
fundas em matéria de música de origem autentica. E Noel tam
bém veio e era ele com suas gra9as extraordinárias que apresen
tava o conjunto no palco do Alhambra e entremeava apresenta-
96es repetindo algumas anedotas. Tinha o olhar mo90 da espe
ran9a, tinha a f é segura que só os mo9os tem, e por mais que ro
dássemos a vida numa indaga9ao ao futuro jamais poderíamos 
acertar que N oel seria depois o médico de mil carinhos ao nosso 
índio e que seria condecorado com um punhado de f ebres palus
tres que a terra agressiva e deserta lhe impunha. 

Sabia da anedota do bozó que repetía sempre com sucesso e 
que dizia ter estado Cristo num jogo de dados e feito treze pontos 
com os dois, o que fez o outro santo replicar com veemencia: 
"Milagre nao vale!" 

A vida depois rola e vamos ficando sisudos, empertigados e, 
por que nao, chatos. Ouvimos de colesterol que a televisao nos 
alerta, e os jornais falados nao nos poupam de tragédias enormes 
que o mundo tanto gosta de divulgar. Numa dessas ouvi: "Morreu 
hoje o sertanista Noel Nutels." 

Tudo voltou a minha cabe9a em tom mais nítido e mais co
lorido. Voltava um outro Noel e a sua casa grande, a casa de 
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Dona Berta. E vejo Rubem Braga matar :um rato com seu di-" 
ploma de bacharel, e mais Saulo, Joao, Lucas (os Suassuna), 
Lula, Radjalma, e o velho Capiba roendo as unhas, no seu tom 
de nao dizer a letra "c'~ e mais, a gente saber que o maracatu 
É de tororó, com letra qe Ascenso, foi "considerado obra-pri
ma, que tudo era alegre na mesa grande, null?- t~m de gente em 
sonho, de dinheiro curto de passar a pao, de ·roupas de linho bran
co, de sábados na Rua Nova para os olhos de nossas namoradas, 
do bonde, do cheiro que o bonde tinha, do banho de mar aos do
mingos em Boa Viagen1, rodando, rodando a imagem de Noel, 
mo~o Noel de sorriso largo nascido ·na Rússia, brasileiro, canta
dor, marido de Elisa, pai de Berta e .Salomao, ~vó de Bruno e 
Clara Noel Nutels lá vai ele e seu sorriso, seu chapéu de palhi
nha, ~eu terno de caroá, sua medicina aprendida c~m sacrifício 
de quem era pobre, seu Testut emprestado, sua cantiga - ' l' 

' ~ ,,:u.:. 
E o bonde subia 
E o bonde desda 
E quem era o passageiro? 
- Era o Padre Malaquias ... 

~ - la° .. 

U m dia f oi ao Rio como definitivo. Ele veio vindo, e o que 
ficava Iá longe, no Recife, nao era mais aquele sobrado da Dona 
Berta. Ela teria p~rtido, também. A Jazz Band Academica se 
desfez apontando o nosso trabalho de construir a Casa do Es
tudante. Somos do Rio habitantes das pensoes do Catete, do Ho
tel Carioca, que guardava um velho piano que CaJi>iba matava 
suas saudades. Mas este nao quis ficar, amava dema1s o seu Re
cife para deixá-lo longe. Poi dos muitos que tiveram razao. Na 
terra dos outros somos estranhos ao vento e ao querer. Nao sa
bemos caminhar com seguran9a se um domingo f rio nao nos leva 
a Casa Amarela visitar o tio amigo, ao Espinheiro namorar a pri
ma legítima ou mesmo fumar cigarros na beira do cais vendo os 
navios atracados, sedutores navíos, criminosos "itas" e outros que 
nos trouxeram para o canto que nao era nosso. Agora é só ver 
em que deu. Está lá na Vila Rosali dormindo suavemente Noel~ 
seu sono longo, de sorriso imenso, de maos de nao pedir e só en
tregar, ele que era um judeu vindo lá de longe, mas sabia de 
cocos, emboladas, de frevos e maracatus, de Brasil, como poucos 
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nacionalistas, e que caminhava como um poeta popular - olhos 
abertos, sorriso inteiro e a música de certos versos que nem sei 
de quem sao: 

Noel, Noel, náo tens abelhas e vendes mel. .. 

E ele como o poeta Bandeira também dorme profundamente. 
Deixem ele dormir. 

.... 
... 
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NOEL 

MARQUES REBELO 

Fo1 EM PLENA RUA que alguém esperan~oso me deu a notícia -
o Noel Nutels ia entrar no cobalto." Fiquei frio. Guardava bem 
viva a prévia decisao do bravo Antonio Bulhoes: "Quando me 
prescreverem cobalto, vou ao botequim mais próximo, compro 
um ma90 de cigarros e voltarei imediatamente a fumar. Fuman
do espero!" 

. Fumando espero é o título de um tango famoso, talvez o 
que f oi preconizado para o · pulmao a variado do Manuel Bandei
ra: "A única coisa a fazer é tocar uro tango argentino." 

N·oel nao optou nem pelo tango argentino, embora tivesse 
sido crooner da Jazz Band Academica de Pernambuco, nem pela 
nicotina - deixou sem uso seus sessenta cachimbos. Decidiu-se 
por meter em ordem a vida da esposa e da filha, que estava meio 
desarrumada. E o bom humor nao o abandonou na empreitada~ 
que tinha de ser rápida - era médico e sabia o que o aguardava. 

Tudo ficou ordenado - "Como há gente boa e prestativa 
neste mundo! " agradecia. Boemio na aparencia, era de fato um 
homem resolutamente prático. Se o aviao das Unidades Sanitá
rias, por exemplo, estava com dia marcado para levantar voo, 
sem que as verbas de medicamentos para os seus queridos índios 
tivessem saído, Noel nao perdia a cabe~a - punha as jóias da 
Elisa no prego, comprava o que podia e ia prestar seu admirável 
e desinteressado socorro pelas selvas a f ora. Quando voltasse, as 
verbas já deviam ter sido liberadas, e ele resolvía a questao do 
adiantamento conjuga!. 

Atrasei minha visita o quanto pude. Minhas mazelas estavam 
em a9ao e o espetáculo seria duro. Af in al, resolvi. Encontrei-o, 
na penumbra do quarto, muito seguro da sua situa~ao, extemada 
por urna declara9ao pornográfica, cuja equivalencia é: 

- Estou liquidado, Marques! 
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Embaracei-me, minhas maos nao funcionavam. Noel estava 
outro: perdera uns vinte quilos, perdera a pomposa cabeleira gri
salha em virtude de certo medicamento, a sonda parecía urna an
cora que o prendía ao leito. Ele como que veio em minha ajuda 
- era assim seu cora~ao. E o encentro tomou logo um caminho 
quase natural de fluencia, palavroes e risos. Relembramos episó
dios passados, tao inacreditáveis alguns; lembramos de pe·ssoas da 
nossa mútua af eis;ao; gozamos certas personalidades dissonantes 
e, de repente, a conversa torno u um rumo francamente divertido 

' 
como Se· a Dama Branca nao estivesse postada a cabeceira da 
cama, pronta para dar o bote fatal. 

Chegou a hora de me retirar, el~ já devia estar cansado: 
- Vocé tem comido, Noel? 
- Nao tenho apetite nenhum. Hoje só agüentei dois aspar-

gos. Dois. 
- Fa9a um esf ors;o, é preciso. 
Apertei a mao que espalhou tanta bondade: 
- Vocé está com boa cor. 
- É a transfusao. Meus colegas tém sido muito generosos. 

Se nao fossem eles, nao sei como me arranjaria! 
- Quando ficar an1arelo é que é fogo! 
Arregalou os olhos, já de si esbugalhados: 
- Se é! 
Assim podem ser as despedidas para sempre, meus amigos. 

Mas, menos de quinze dias depois, quando soube do trespasse, 
fiquei profundamente abatido - vamos ficando sozinhos. Lá se 

. ja mais um - o legítimo nordestino nascido em Odessa e que a 
longa permanencia no Rio enriquecera com tra9os típicamente ca
ríocas de malandragem e goza9ao. Urna criatura inesquecível! 
a morte tem prioridades incompreensíveis. 
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NOEL NUTELS 

RACHEL DE Q UElROZ 

A FACE ROSADA e larga, os bigodoes .de comandante pirata, os lon
gos cabelos brancos, o permanente sorriso. Era esse Noel Nutels, 
o doutor Nutels, judeu alagoano, espécie rara. 

Segundo ele, nunca passou de médico sanitarista; o fato de 
exercer o sanitarismo entre os índios nao alterava em nada a pro
f issao. Seria o quarto mosqueteiro entre os irmaos Vilas Boas, e 
a morte de Leonardo lhe deu o terceiro lugar. Acima deles, só 
Deus do céu pode ser responsáv~l por mais índios salvos na mata 
brasileira - salvos de tiro, de doen9a, de criminoso, de aventu
reiro, de missionário inconseqüente, - do mundo, do diabo e da 
.carne. 

Filho da Diáspora, nascido na Ucrania, en1igrado menino 
para o Brasil, foi-se en tender de gente em Laje do Canhoto, Es
tado de Alagoas. Mas o país dos paus-de-arara nao o interessou . 
especialmente, como mais tarde parece que o nao interessou Is
rael, em verdade tao parecido com o Nordeste. Formado médico 
no Recife, derivou para o Rio, como quase todos nós. E eis que 
de repente, como os outros tem urna revela9ao e se fazem após
tolos, caudilhos ou conquistadores, a revela9ao de Noel Nutels 
aconteceu e ele descobriu a paixao da sua vida: o índio. 

Dá para a gente pensar em reencarna9ao. Pois que afinidade 
especial poderia existir entre aquele filho de antiqüíssima civi-
1iza9ao, herdeiro de urna cultura milenar e sofisticada, mestra 
de nós todos - e os inocen~es bugres da mata brasi1eira, vivendo 
nus em plena Idade da Pedra? Isso ninguém sabe, tal vez nem 
Noel soubesse. Só se conhecem os fatos, em sua cronologia: ele 
era médico sanitarista a lutar contra a malária, aqui na Baixada 
Fluminense, quando Joáo Alberto o convidou a ir desbravar o 
sertao goiano. Tratava-se de regiáo paludosa e, para ,a tornar 

' 
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habi~vel, o dr. Nutels se fez engenheiro e procedeu a grandes 
obras de drenagem que realizaram o milagre. 

Daí partiu para a Expedi<;ao Roncador-Xingu, outro marco 
na história do nosso indigenismo. Desde· entao, durante quase 
trinta anos, Noel Nutels nao mais se afastou dos índios, tratan
do-os, imunizando-os, defendendo-os, convivendo con1 eles, na 
base da amizade e da confian<;a. Porque ele descobrira que, em
bora nu e selvagem, índio é gente como nós e tem direito legí
timo ao seu quinhao, na heran9a da condi9ao humana. 

Só a doen9a fatal trouxe Noel Nutels de volta definitiva a 
cidade. E felizmente o mal que o matou nao foi moléstia apa
nhada na selva, o que seria urna injusti9a; com a malária do 
Xingu até que ele aprendera a conviver muito bem! Noel Nutels 
foi homem de alta inteligencia, mas creio que sua · qualidade prin
cipal era o dom de amar e fazer-se amar. Fosse Canatu, caboclo do 
nlato pintado de jenipapo, fosse o poeta Manuel Bandeira, o pin
tor Di Cavalcanti, o sertanista Vilas Boas, o sofisticado Antonio 
Houaiss, ou esta velha jornalista que o conheceu ainda rapaz -
só de ve-lo, de ouvir-lhe o sotaque inconfundível, o cora9ao da 
gente se abria. 

Tres dias antes dele morrer, escrevi descuidadamente o nome 
de Noel Nutels num artigo a respeito dos Vilas Boas. Quando 
o artigo saiu no domingo, ele já estava no seu velório. Assim é 
a vida, hoje voce, amanha nós. Adeus, Noel. 
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ENTRE NOEL E OS íNDIOS 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

EM VILA RoSALI Noel Nutels repousa 
do desamor alheio aos índios 
e de seu próprio amor maior aos índios. 
Como se os bastos bigodes perguntassem: 
Valeu a pena? 
Valeu a pena gritar em várias línguas 
e conferencias e eu.trevistas e países 
que a civiliza9ao as vezes é assassina? 
Valeu, valeu a pena 
criar unidades sanitárias aéreas 
para salvar os remanescentes 
das vítimas de posseiros, madeireiros, traficantes 
burocratas et reliqua, 
que tiram a f elicidade aos simples 
e em troca lhes atiram de presente 
o samburá de espelhos, canivetes, 
tuberculose e sífilis? 

N oel baixa de helicóptero 
e ve a forne a be ira dágua tremula de peixes. 
Homens esquecidos do arco-e-flecha 
delxam-se consumir em nome 
da integra9ao que desintegra 
a raíz do ser e do viver. 
"Voces tem obriga9ao de usar cal9a 
camisa paletó sapato e len90 
enquanto no Leblon nos despedimos 
de toda conven9ao, e viva a natureza ... " 
Noel, tu o disseste: 
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A civiliza9ao que sacrifica 
povos e culturas antiquíssimas 
é urna farsa amoral. 

O Parque maravilha do Xingu 
rasgado e oferecido 
ao galope das máquinas, 
nao o quiseste assim e protestaste 
como se f os se coisa tua, e era 
pois onde um índio cisma 
e acende f ogo e dan9a 
a dan9a milenar extra-Conservatório 
e desenha seu momento de existir 
longe da Bolsa, da favela e do napalm, 
aí estavas tu, teu riso companheiro, 
teus medicamentos, 
tua branca alegria de viver 
a vida universal. 

Vale u? Valeu a pena 
teu cerne ucraniano 
fundir-se em meiga argila brasileira 
para melhor sentires 
o primitivo apelo da terra 
moldura natural de homens xavantes 
e kreen-akarores 
lar aberto de bororos 
carajás e kaingangs 
hoje tao infelizes 
pela compulsao da felicidade programada. 
Valeu, Noel, a pena 
seguir a tra~a de Rondon 
e de Nimuendaju, 
maos dadas com Orlando e Cláudio VHas Boas 
sob o olhar de Darci Ribeiro 
e voar e baixar e assistir e prover 
e alertar e verberar 
para que fique ao menos no espa~o 

este signo de amor compreensivo e ardente 
que f oi a tua vida sertaneja, 
a tua vida iluminada, 
e tua generosa decep~ao. 

Jornal do Brasil, 5 fev. 197 J 
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ANTES SEMPRE SE SABIA 
ONDE ELE ESTAVA 

CARYBÉ 

NOEL ESTÁ NO ÜIAPOQUE, no Culuene ou no Chuí curando, con
fortando, encorajando com amor desmedido os romeiros de
Sao Severino dos Ramos, os Nhambiquaras, Suiás ou Bororos. 
Contagiando a todos com sua alegria de viver, com seu otimismo 
espesso, plantando esperan~a no peito seco dos desvalidos. 

Agora ninguém sabe onde está. Foi para muito longe mas 
deixou em nós um vazio, um oco onde sua essencia mora, ri,. 
brinca e nos acomp8nha. Sempre. 

Nós, e dizendo nós digo os índios todos; o Poty, o Antonio~ 
os lazarentos de Bom Jesus da Lapa, o Akerman, o pessoal de Ca
tinga do Moura, o Niemeyer, os Carajás, os Vilas Boas, os cien
tistas e poetas e artistas, os pobres em geral e eu, amorcegados 
no tempo esperamos nosso turno para assistir a peJeja. Porque 
é quase certo que está com Macunaíma nos vastos campos do céu 
brigando contra o Gigante Piaima. 

Com os Piaimas daqui de baixo levou brigando a vida toda# 
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"Ele encarnou como nínguém o humanismo 
brasileiro desde aqueles anos da Segunda 
Guerra Mundial, a luta pela sobrevivencia 
da democracia e da esperanca num fut.uro 
melhor para o homem sobre a terra. Sua 
bandeira f oí a da fraternidad e e da beleza." 

J ORGE AMADO 

"Pensando em Noel eu me pergunto se ele 
pode mantee até o fim aquela sua inefável 
alegria de viver . Em que fon te prodigiosa 
de energía hauria Noel sua inesgotável con
fianca no. homem? De onde, no seu peito, 
tira va aquela f é des.vairada em que, ama
nha, surgiría um mundo melhor, no qua! 
os injusticados teriam, por fiin , justica e 
os desesperados, esperanca ?" · 

DARCY Rurnmo 

" Noel Nutels. homem dos quatro elemen
tos, íntimo da terra e do fogo, def ende u 
até o fim o incendio que era - de ter
nura, exuberancia, amizade . Riu · até seus 
·últimos <Jias, brincou e animou os amigos 
que capitulavam de tristeza, foi um chefe 
da trib.o humana, exernplo alto. Viverá." 

HÉUO PELEGHINO 
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