
. . . urna bravura scm bravatas que foi a marca que mais profundamente 
ele deixou em todos os atos de sua vida ... 

Joel Silveira 

Sei apenas que o mundo vale a pena porque existe gente como Noel. 

Darcy Ribeiro 

Riu até scus últimos dias. brincou e animou os amigos que capitulavam 
de tristeza. foi um chefe da tribo humana. exemplo alto . Viverá. 

Hélio Pelegrino 

... mas o verdadeiro herói do nosso tempo. o que constrói o mundo 
novo, esse é o igual de Noel Nutels . 

Jorge Amado 

. . . houve urna devo~ao e uma-mensagem nessa vida, e cumpre que ela 
seja conhecida, sabida e admira.da e - quando possível - seguida. 

António Houaiss 

Urna criatura inesquecível! -Amone tem prioridades incompreensíveis. 

Valeu. Noel. a pena 
seguir a tra~a de Rondan 
e de Nimuendaju, 

Marques Rebelo 

maos dadas com Orlando e Cláudio Vi las Boas~,,,.-....- ...-1~--:;~ 
sobo olhar de Darcy Ribeiro 
e voar e baixar e assistir e provee 
e alenar e verberar 
para que fique ao menos no espa~o 
este signo de amor compreensivo e ardente 
que foi a tua vida senaneja. 
a tua vida iluminada, 
e tua generosa decep~ao . 

Carlos Drummond de Andrade 
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Aviso ao leitor 

Esta é apenas urna tentativa de reconstitui~ao geral da mara
vilhosa figura humana de Noel Nutels. É pouco mais que urna 
longa reportagem a refletir a fascina~ao de sua presen~a ·na im
prensa brasileira de seu tempo, desde o encentro com Osório 
Borba, em fins da década de 30, ainda desconhecido no Rio, até á 
entrevista concedida ao P-asquim , em junho de 70, pe~a funda
mental de sua trajetória como assunto, quando só ele sabia estar 
no fim, culminando nos depoimentos reunidos em volume, logo 
após a sua morte, com prefácio de Antonio Houaiss. Aqui nao está 
o .cientista, o indianista, o pensador, mas apenas o homem Noel. 
Outros diráo de suas pesquisas e experiencias como sanitarista, 
tisiólogo, médico de massas, constrangido ao pioneirismo em 
muitos campos pela necessidade de suprir, contornar ou superar as 
deficiencias encontradas . Outros falarao como sociólogos, etnó
logos, lingüistas e sábios do seu relacionamento com os índios . 
Aquí está apenas o homem que amou e respeitou os seus e os 
nossos índios sem inten~ao de estudá-los, classificá-los e, princi
palmente, civilizá-los . Apenas ·o aspeto Noel do problema. E todo 
aquele jeito Noel de olhar a vida .... 

. O.L. 
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Um menino procura seu pai 

É 1922, ano de importancia no Brasil . Um navio alemáo; com · 
muita carga e pa~sageiros , está chegando ao Recife. Tem um nome 
familiar para os nativos: Madeira . Para aquele menino de cabelo de 
fogo e sardas pelo rosto e bra~os , que olha angustiado o mar 
revolto, e com infinita ansiedade a terra misteriosa, já bem perto, 
é um nome estranho, quase hostil . Com o menino, junto a muráda, 
duas mulheres, máe e tia, também perguntam com os olhos . 
Embarca~óes , atulhadas de gente imprevista, homens de inespera
dos tons de pele, descal~os, rudes, festivos , enxutos de carne, 
molhados do mar, rodeiam, aos saltos na água inquieta, o cansado 
navio. 

- Talvez e/e esteja numa dessas canoas. 
O mes é agosto. 24 é o día. Dentro de 14 ou 15 dias aquele 

país festeja o primeiro centenário de sua independencia. O menino 
ainda nao sabe. Tudo ali vai ser novidade para quem está chegan
do, sem. o saber também, a tona de urna tradi~ao de milenios. 

- Mais alguns minutos ... Falta muito pouco! - dizia a máe 
num júbilo abafado. Dificilmente o garoto acredita. 'Pouco mais de 
nove anos tem ele. Há dois que vagamundeia assustado. Desde que 
se conhece por gente falam-lhe naquele pai que nunca vira, tendo 
deixado a cidade natal pouco antes de nascer-lhe o filho, na alegria 
do ida de saber que seu sa.ngue ia enfim continuar, prolongamento 
natural de urna caminhada teimosa pelo tempo. Estaria resolvido a 
conquistar o mundo para o deixar como heran~a ao filho que se 
aproximava ... Urna coisa só pedira a Deus e nisso ia . ser pouco 
depois atendido: que nao lhe nascesse mulher, mas homem, .que 
r-le queria continuar náo somente nas veias, mas no sobrenome de 

. . 
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alguém capaz de multiplicar os milhóes que afinal resolvera ga
nhar. Para isso partir a, quase como quem fugia, rumo a terras 
vagamente conhecidas por Zudamérica na sua pequena cidade de 
Ananiev, na Ucrania. 

·com aquele pai nunca visto o menino crescera sonhando. 
Nele sua imagina~ao buscava amparo quando os companheiros de 
jogos (e muitas vezes de lágrimas e pavores) falavam em pais ao 
alcance de um grito, embóra impotentes para proteger seus filhos 
na hora amarga do pogrom. 

. Durante anos alimentara, no silencio de seu cora~áo , 9 aven
ture1ro que um dia os mandaría buscar (certeza da máe constante) 
numa carta de liberta~ao. Dinheiro teria, dinheiro saira a ganhar. 

Notícias raramente vinham , que muitas terras, alguns mares e 
um oceano inteiro os separavam, além de urna guerra que rebentara 
depois, guerra de matar muita gente, nao somente judeus. 

Sim, aquele pai que estava enriquecendo - e fora enriquecer 
~or causa dele ... · - mais cedo ou mais tarde se faria presente, 
libertando-os das terras geladas de ventos e homens que oprimiam 
seu povo. 

Afinal, _já ele grandinho, a guerra acabada, urna revolu~áo 
comec;ada, igualmente sangrenta, ou talvez muito mais, porque 
sangue corria nao só nos campos de batalha, mas também nas ruas 
de Ananiev, urna carta diferente apareceu: de chamada para toda a 
família ... 

Partir fora duro, mil sustos vencidos . Deixava urna infancia 
que fora quase toda um pesadelo. Mas estavam livres! O Madeira 
chegava ao Recite ... 

11 

Para altos montes olharei ... 

Que terra era aquela onde, segundo garantia um companheiro 
de viagem (felizmente era brincadeira de mau gosto ... ), navío náo 
podia encostar e viajante descia em cestos de vime para os botes 
incertos na água agitada, rumo ao cais? 

Que terra era aquela onde os homens pareciam bichos talantes 
de múltiplas cores? (Quase morrera de medo numa rua de Lodz ou 
de Bucareste, nem se lembra bem, ao ver os primeiros negros de sua 
vida . Julgava-os ainda piores que os brancos de Ananiev, que 
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matavam judeus) . Que terra era aquela e que homens aqueles? 
Ainda tem na memória a tia, a mante-lo no cabresto, dócil e bem 
comportado, durante semanas pela Europa, ante a amea~a de 
entregá-lo aos negros ... 

. . 
Mas o pai , esperan~a de todos , nao subira de nenhuma das 

embarcac;óes que haviam rodeado o vapor . Nem parecia estar em 
terra (tinham afinal desembarcado) . Corac;áo apertado, tres foras
teiros parecem perdidos no cais barulhento, de confusos tipos 
humanos. De repente, o menino estremece. 

Dois olhos penetrantes procuravam seus olhos. 
- Será? 
É até com certo alívio que ve a mae e a tia passando com 

indiferenc;a pelo desconhe~ido . Mas o homem vem chegando, 
olhos nele e nelas. 

É polícia? 
Haverá pogrom naquela terra? 
É mais papel a mostrar, mais dinheiro a pagar? 
Felizmente a língua é familiar, urna das línguas trazidas de sua 

terra natal. Na vida de todo judeu pelos caminhos do mundo há 
sempre um judeu que chegou antes. Mao amiga se estende. 1 de 
alguém que procura pela família de Salomao Nutels que viera da 
Ucrania, via Buenos Aires, e morava agora em Laje do Canhoto. 

- Mas onde está ele? - pergunta a mae, alma destro~ada 
pelo mesmo desapontamento que machuca o filho. 

O homem é manso de palavras, traz notícias boas. Salomao 
deve chegar dentro de dois ou tres días. Nao sabia ao certo o dia 
de aportar o Madeira . Escrevera-lhe pedindo que estivesse atento, 
providenciando tudo o que a família viesse a (lrecisar no caso de 
urna chegada a curto prazo. Laje do Canhoto - o . nome dizia, 
era fim de mundo. 

- Já tenho até quarto reservado no hotel. 
O hotel era perto. Perto, pequeno e sem luxo. Nem outra coisa 

Noel pretendia. · 
Noel era o menino. 
Bertha era a mae. 
Salomáo era o pai, pai que com desespero de alma desejava, 

temeroso de ve-lo fugir-lhe outra vez . 
O menino tremía . , 
A tia, que sofría, na opiniao dos familiares, a maior injusti~a 

do século, por nao ter sido ainda aproveitada pelo cinema em 
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comec;o, tal a sua beleza, principalmente dos olhos, irrompia em 
protestos contra a displicencia do cunhado . 

. ouvindo aquilo, vergada ao peso de malas e embrulhos 
cam1nhando tranqüila na rua cheia de sol , Bertha sorria . ' 

Conhecia de muito a vida. 
E o marido. 

Na companhia de um tio, em Ananiev. O pai, ainda desconhecido é urna 
aventura em Buenos Aires. ' 
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A terra das surpresas 

Foram dois dias de espera. Mais difíceis, para Noel, que os 
quase dois anos recentes· de andan<;as no exílio, mais longos que 
todos os anos de meia orfandade vividos em Ananiev. 

Estavam ilhados num pequeno hotel junto a urna ponte espe
tacular, urna das muitas na cidade. 

Gente, costumes, palavras, nada fazia sentido. 
Noel traz duas línguas da cidade natal : o russo e o ídiche. 

Veio aprendendo pelo caminho fragmentos de outras línguas, 
principalmente alemáo. Nenhuma delas o ajuda no esfor<;o por se 
aproximar daqueles homens a principio julgados maus, · com suas 
estranhas tonalidades de pele: "pretas, brancas, roxas, esverdea
das, castanhás, cinzentas". ·~ 

Quinze anos depois, já integrado na terra - e mais da terra 
que muitos nativos, ("sou é mulato sarará" ) - ainda está bem vivo 
o desnorteio do recém-chegado . Falando com Osório Sorba, o 
primeiro jornalista a antever o grande assunto que ele será dentro 
em pouco para toda a imprensa pela personalidade fascinante e 
pela singular humanidade, Noef recorda as dificuldades dos primei
ros tempos, tao. ingratos para quem nascera irmáo de todos os 
homens. 

É no meio de seus tateios incertos no hotelzinho do Recife, 
que lhe vem o capricho de comer laranjas, sonho de outros 
tempos, espica<;ado pela provocac;áo das frutas da terra, .táo ines
peradas e várias como os próprios homens. 

Como consegui-lo? 
Procura um garc;om do hotel humilde . lenta as tres línguas em 

que navega com mais seguranc;a. Até que. laranja, nas tres, é palavra 
mais ou menos igual . Mas o garc;om devia ter vindo de Jaboatáo ou 
de· Pajeú de Flores: 

- Entendo náo, bichinho ... 
Noel vale-se da mími·ca. Está querendo urna coisa - sacumé? 

- urna fruta redonda - sacumé? - coisas dessas que se comem, 
tá me entendendo? 

Atento, o garc;om sorri: 
- Ah! Já sei. .. 
E traz-lhe um tomate. 
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A luta prossegue Nao há gesto que traduza com facilidade a 
idéi~ de cor, mas há gestos e expressao corporal para falar de 
curt1~ao, de sabor, de coisa gostosa. Muito gostosa é aquela coisa 
que ele está querendo. O gan;om gosta, por um desnecessário 
acaso, de cebola. Traz logo duas. 

Errou. 
Continua a batalha. 
O gar~orn volta com tres batatas, a História nao registra de 

que espécie, a inglesa ou a doce. 
Nesse momento, Bertha surpreende o filho e interfere: 
- !'Jao, meu filho! Pelo amor de Deus ... lsso a gente nao 

pode pagar ... 
É que em Ananiev iaranja era fruta de rico... . . 

. Ainda bem que, naquela segunda noite (contra as profecias da 
tia Kelly) chega o bom Salomao dos longes de Laje do Canhoto. 

Que era alegre e genial , conhecia os costumes e a língua da 
terra e tinha dinheiro para comprar todas as laranjas do mundo. 

Ou que pelo menos dava essa impressao ... 

IV 

Afinal, um pai! 

A alegre exuberancia paterna logo o reconquista, apesar do 
terreno perdido dois dias antes por nao haver comparecido ao 
desembarque ... 

Sentiu logo, apesar da sempre discri~ao de Bertha e interpre
tando melhor os irreverentes comentários da tia, durante anos 
controlados pela mae, o que devia, na verdade, ser o pai: o 
grande, o magnífico errado. 

Tia Kelly, com tantas razóes pessoais de queixa contra o 
Destino (naquele ano Marlene Dietrich estava come~ando a carrei
ra . .. ) tivera um único refrao nos dois últimos dias: 

- Eu nao dizia? Eu nao falei? 
Agora Noel entendia as meias palavras e os silencios maternos 

diante da irma em Ananiev ou durante a longa jornada rumo a 
Zudamérica ... 

E passava a compreender, de estalo, que o Destino lhe havia 
dado exatamente o pai mais certo para o seu feitio . ludo para eJe 
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estava ótimo, mas viver era melhor do que tudo. ludo podía estar 
mau, mas estar vivo compensava. 

Ninguém diría que ele vivera quase dez anos longe da mufher 
e do filho, que parecía conhecer de cor e salteado como se o . , 
tivesse visto ainda na véspera. Estava apenas reatando um diálogo 
interrompido pouco antes por um vou-ali-já-volto sem maior con-.. ,.. . 
sequenc1a. 

Maravilhosa era a sua espontaneidade. Esporitanea era a sua 
jovialidade, que derrubava até as barreiras da tia Kelly. ·E sabia 
transmitir, acima de tudo, urna sensa~ao de seguran~a que Noel· 
até entao jamais conhecera. . 

Vinha perfeitamente familiarizado com o meio. · 
. Na Hngua da terra se dirigia aos. desconhecidos, um conforto 

sempre ... 
Mas bom, mesmo, era ver que ele falava as duas línguas · 

trazidas de Ananiev pelo próprio Noel e que nessas línguas tinha 
experiencias fabulosas, quÉfsabia narrar como ninguém, como um 
ator que representa os próprios atos. 

T udo jorrando aos borbotóes. 
T udo contado com interpola~ao de neologismos que Noel 

saberia com o tempo serem do portugues ou do espanhol . 

V 

Espantos do país inesperado 

Ninguém viu a noite passar. 
Estao agora a caminho daquilo que as elites da terra gostam de 

chamar de "hinterland". · 
A cidade das pontes (eram mil?) é coisa para se rever algum 

dia. 
Por agora o mundo é Laje do Canhoto e para Laje do Canhoto 

se viaja num trem que é um forno barulhento e aos solavancos 
soltando chispas ardentes, monstro quase a sair fora dos trilhos' 
dragao imenso bufando cansado. ' 

Viajam aos trancos para urna cidadezinha de Alagoas m~nor· 
que a de Ananiev, deixada na Ucrania, cerca de mil habitantes 
(bonita era Bucareste, importante era Hamburgo, Noel nao se 
esquece ... ) . 
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Na terra em que foi bater aos acasos de urna fuga, o bom 
Salomáo tem agora urna casa comercial que é a maior do lugar e 
onde tudo o que um ser humano pode desejar existe a venda: 
roupa, comida, fumo em corda, sabonete de cheiro, enxada e 
alpiste, agulha e penico de esmalte (ou de lou~a, bom arti~o 
importado), máquina de costura, pente fino e pente grosso, chapeu 
de massa e de palha. 

É a mais alta, único sobrado na cidade. 
É dele a melhor freguesia. 
Foi ele que introduziu na terra a venda a presta~óes, sentinela 

avan~ada e pioneira da sociedade de con~umo. 
O povo é bom, lá ele "é amigo do rei. .. " O prefeito é seu 

camarada, o delegado também. Até o padre ... 
- Até quem? 
- O padre ... 
A língua era diferente? Problema náo. Língua, quem é judeu, 

mesrrio amigo do padre, aprende fácil. Os costumes sáo estranhos? 
Judeu se .acostuma ... Acabam de entrar num mundo inédito, onde 
o cli~a , os hábit<;>s, a alimenta~áo, os bichos, as próprias frutas 
representavam, para quem chegava, um sem-fim de inesperados. 

E entre mi 1 anedotas vividas (o forte dele era arrancar anedotas 
da vida) , enquanto o velho comboio da Creat Western vai devoran
do com rumor mas sem pres.sao caminho para as Alagoas, ele, que 
só quer falar de coisas ~legres, recorda o seu primeiro pavor ao 
desembarcar no Recite quatro ou cinco anos antes. 

Caminhava ao acaso, acabava de atravessar o Mercado, que 
ele saberia depois ser o de Sáo José, quando aponta, lá de longe, 
um negro a correr. Um negro é pouco. É um negro carregando no 
alto da cabe~a um estranho animal marinho, "urna espécie de 
ouri~o gigante". Ainda nao é tudo. Atrás do negro e do animal na 
cabe~a vem, aos gritos, urna verdadeira multidao. O negro foge, o 
povo grita, o animal parece disputado pela turba. De repente, o 
negro pára. O estranho animal é atirado ao chao, partindo-se em 
dois. E urna cena de selva africana tem lugar. O negro que fugia, os 
negros que perseguiam, todos, ululantes, famintos, enfurecidos, 

' indiferentes ao horror do forasteiro, atiram-se contra o animal 
partido ao meio, come~ando a arrancar-lhe as entranhas e. a come
las cruas. 

- Mas eles sao assim? 
A pergunta podia ser de Noel, de Bertha, da Tia Kelly . 
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O "suspense" é do velho Salomáo: 
- Voces váo ver em Laje do Canhoto. Há muitas lá. Sabem o 

que os homens comiam? Uma jaca mole! 
- Que nome de bicho, pai ! 
- Era fruta! Pesa ·nao sei quantos quilos. Passei todo aquele 

susto porque naquele tempo eu era ainda mais ignorante que voces 
em matéria de Brasil. .. 

Assim, aos solavancos do trem, iam aos poucos penetrando 
nos mistérios da nova terrá . 

Susto quase identico o próprio Noel vai viver nessa mesma via
gem. Numa das paradas do longo percurso, olhando pela janela do 
trem, ve numa esta~áo pilhas enormes de madeira fina ainda verde. 
Ao lado, com aresfomeado, um negro come com fúria um peda~o de 
pau . Felizmente soube conter o seu medo, nao fez 'a menor · 
referencia aoque vira. Como tempo saberia que chupar cana é até 
urna das alegrias da pobre~é! · .. 

Mas a viagem continua, as histórias vao e vem e as perguntas 
sobre mil assuntos se renovam. 

Acontece, porém, que estao chegando a Laje do Canhoto. O 
pai acaba de se levantar, olha pela jane la a ver se há conhecidos 
na esta~ao . O trenzinho está parado, respirando ofegante. 

De repente estampidos reboam, lembrando canháo, fragor de 
metralha, gritaría de povo. Dona Bertha e a irma arregalam os 
olhos, agarram Noel , tremulas se abaixam: 

- Pogroml 
Pogrom é matan~a de judeu. Era. Na Rússia e noutros países 

da Europa. Para quem vinha de lá, egresso de tantos horrores, era 
muito natural a rea~ao. "Tiros, correría, - di.ria Noel mais tarde, 
recordando o episódio - o al\'o só podia ser judeu ... " 

Mas eles estavam em -Laje do Canhoto e o pai explicava feliz: 
era o povo da terra que saudava com a ~legria explosiva de bumbos 
e bombas, foguetes e pífanos, a chegada dos foragidos de Ananiev: 

- Viva seu Salomáo! 
- Viva a família de seu Salomao! 
Com dificuldade, más alívio, a família compreende aqüela 

mudan~a de mundo. Só o que tao cedo nao entenderá, nem 
explicado em russo, nem debulhado em ídiche, era como, num 
processo original de ado~ao coletiva, o , comerciante Salomao, 
dono da Lo ja da Moda, se tivesse transformado, para toda gente, 
na cidade. em Maior Salomáo ... 
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A Loja da Moda, pioneira da venda a presta~6es no interior de Alagoas. 

VI 

Lembran(as da terra natal 

Duros tinham sido os últimos tempos em Ananiev . 
Sua primeira infancia é toda vivida ao som contido de comen

tários sobre a guerra longe, a Rússia derrotada, a Rússia convulsio
nada, o judeu culpado por todas as.desgra~as nacionais ou locais. 
Havia fome? Com certeza algum judeu estava comendo demais. A 
colheita fora má? Deus estava furioso, na certa, contra seus fiéis 
que deixavam em liberdade os herdeiros de Davi. Epidemia? Claro. 
Judeu transmitindo os micróbios, o céu indignado com o seu des
respeito impune pelo culto verdadeiro e pelos ícones sagrados. O 
inverno se prolongava ou se fazia inda mais inclemente? Quem nao 
sabia que o judeu se regalava comas desgra~as do povo e, com suas 
práticas secretas, envenenava a própria natureza e mudava o seu 
curso? A revolu~ao comunista, evidentemente obra exclusiva dos 
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judeus, era pr:etexto para matan~as incríveis. E nas ruas e bairros 
de onde eles náo podiam sair, soldados e populares apareciam, 
cómo sempre ao longo dos séculos, para castigar os únicos respon
sáveis por toda sorte de males. 

De cora~áo se encolhendo viviam. eles em Ananiev . Entre eles, 
os Nutels, mesmo depois· de recebida a grande carta e aberta a 
esperan~a de fugir ao pesadelo. Porque sair de Ananiev era tao 
difícil quanto ficar em Ananiev. O pai saíra, mas em 191~, já no 
fim . Corria agora o ano de 1920. Um tio saíra com os seus pouco 
tempo antes, exatamente para esse novo país de onde o -pai 
escrevia. Mas que dinheiro e sacrifícios tinha custado a fa~anha! 

Depois da carta, porém, homens misteriosos come~aram a 
aparecer em casa, talando baixo, olhar nao posto nos olhos. Já 
tinham sido entrevistos, sempre sorrateiros, em outros casos ou 
casas de fuga, algumas vezes de gente abatida na fuga. 

· Eram os manipuladore~ ~a evasao, os contrabandistas da liber
dade. Sabiam - só eles! - como e onde atravessar o rio (o 
Dniester) , como alcan~ar a outra · margem (a Romenia), como 
escapar ao terror (era e seria o de sempre) . Dinheiro custava, certo. 
Risco de vida ... Havia que·subornar guardas, peitar toda urna rede 
subterranea que exigia boa compensa~áo , porque punha em jogo a 
própria liberdade. Mais ainda, a ·própria vida! 

Tudo se fazia com meias palavras, olhar fugitivo, jeitao assus
tado. 

- Cuidado com o menino! É preciso sigilo, crian~a fala 
muito ... 

Os homens iam, vinham, marcavam encontros em lugares 
escusos, recolhiam dinheiro, murmuravam conselhos. Estava sendo 
preparada a travessia. As últimas liga~óes se completavam. 

- É hoje a noite! - disse afinal a dona da casa, a voz 
abafada. Falava com a irmá. Fez sinal para o filho, recomendando 
silencio. Como se fosse preciso ... 

Naquele n:iomento, mais que o infinito desejo de conhecer seu 
pai , há tanto acalentado,- o importante, mesmo, era ver-se livre, 
para sempre, daquela terra onde, tempos antes, vira o rabino que o 
circuncidara aos sete días de seu nascimento, a correr desesperado 
pela rua, a barba em chamas, seguido pela gargalhada grossa dos 
cossacos, para os quais todas as derrotas e desgra~as dos últimos 
anos pediam vingan~a ... Noel ouviu a notícia e acariciou, sem 
palavras, urna recente cicatriz, que ficaria indelével. Sim, refugia-
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dos no cemitério israelita da cidade, numa hora de sangue, a máe 
tapara-lhe a boca de repente, num gesto intempestivo, sentindo 
que ele ia gritar de terror a aproximac;áo dos assassinos. 

"Os meus primeiros cabelos brancos - contará ele mais tarde 
numa autobiografía que náo terminou - apareceram aos sete 
anos, quando minha .máe e eu nos refugiamos naquele velho 
mausoléu do cemitério abandonado". 

VII 

O contrabando 

Seis ou sete anos depois. Garanhuns, Pernambuco. Lic;áo de 
geografia num colégio de padres. Estudam-se os rios da Rússia . O 
Volga, o Ural, o Okra .. . O Duina, o Dnieper, o Dniester .. . 

- · Esse rio eu · conhec;o ! 

A exclamac;áo é de um garoto judeu, o único em todo o 
colégio, diante da incredulidade dos colegas. 

Conhecia e quanto! 
O Dniester estava associado para sempre as mal-aventuras da

quela noite em que sua máe perdera o sapato mais feio do mundo. 
Com as primeiras sombras noturnas a pequena família saíra, com ar 
despreocupado, para alguma visita no caminho do rio. A máe 
caprichara na roupa, entrara no melhor vestido da sua pobreza. De 
usar nos sábados, de visitas de mais cerimonia. Estranhável , talvez , 
apenas um pequeno embrulho de coisas mais essenciais, recomen
dac;áo expressa dos homens de olhar sinuoso dos últimos tempos. 
Se o embrulho chamasse atenc;ao, seria horrível. Mas Deus era 
grande. ("Que Deus é maior que o nosso Deus?" perguntava o 
salmista) . Melhoradas na indumentária, ela e a tia faziam o possí
vel para dar naturalidade a tamanha elegancia. Em verdade, po
rém, can1inhavam para a beira do Dniester, rio que nascia ao norte 
e rolava para o mar, separando, na descida, a Ucrania da Romenia, 
terra onde estavam proibidos de entrar os judeus, por sua vez 
proibidos de sair da Rússia . 

1 nexpl icável para Noel, no meio de toda aquel a. discreta 
elegancia, o botináo que a máe calc;ara. Todo de pano, apenas a 
sola de couro, urna horrível sapatorra amarelo-canário, de costura 
negra e atacadores marrons. Tornavam-na particularmente feia os 
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saltos quadrados, grossos, grandes . Coisa bem menos má fica.ra em 
casa, de pelo menos náo machucar os pés como aqueles f~z1~~ · 

Mas os cenógrafos da fuga haviam , por qualquer m1steri~sz 
razáo recomendado o dito horror, trabalho artesanal de poss1vel 
amig~ e a máe fizera questáo de atender ao pedido. 

Lá iam os tres, sem pressa aparente. 
É noite escura ao chegarem ao rio . A lua também náo tivera 

muita pressa. Estava nos planos previstos. . 
Vencido pelas aflic;óes do dia longo, amodorrado pela neces

sidade de ficar quietinho, amolecido pela treva que o cerca e pela 
informac;áo de que a pequena canoa vai demorar, Noel cabeceia e 
cochi la. 

Desperta, assustado, nao sabe quanto tempo depois. Navega· 
vam numa canoa que faz água, um vulto na proa, dois tipos 
remando o vulto no escuro comandando silencio . A água continua 
subindo, ' a noite é fria, .a canoa deslisa. Chegam, por fii:ti , a 
margem fronteira, os pés encharcados, as roupas molhadas. 

Com surpresa, e contra a combinac;áo entre as partes, nao há 
ninguém esperando por eles. Ouve-se urna explicac;áo em surdina. 
Haviam sido arrastados pela correnteza para muito além do ponto 
previsto. Mas logo os amigos vir.iam O importante era esperar sem 
barulho ... que o perigo nao passara. E como a demora deveria ser 
eventua.lmente longa e estavam todos molhados e pé molhado é 
resfriado na certa e resfriado se traduz em esoirro e espirro chama 
de longe atenc;áo, urna voz aliciante recomenda: 

- Tirem os sapatos, enxuguem os pés, tenham calma. 
Todos obedecem. 
A lua, discreta, nao se mostra. Espirro, felizmente, ninguém 

dá. Barulho é só de corac;áo batendo. Váo passando os minutos. 
Ou horas. Ou anos, Estáo escondidos num milharal. De repente, 
vozes, alarme, o pavor se contagia. Alguém informa que é precis~ 
fugir sem demora - e sem rumor! - . m~haral a ~entro , ate 
encontrar um carroc;áo de feno onde f1carao escondidos. Tudo 
aquilo, num relampago de tempo, que a morte rondava. 

- Náo perder um segundo! Já! 
Atarantados, saem todos correndo, o guia a empurrá-los. A 

corrida é longa ou parece, tropec;áo no escuro, ninguém sabe onde 
pisa·. ' 

Afinal, dentro da noite, a carroc;a de feno . 
- Olha lá! 
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Alguém os levaria dali para um primeiro retúgio, em casa de 
um campones engajado na trama. Estáo exaustos, os pés em 
sangue. É quando Bertha grita: 

- Os meu sapa tos ! 
- Silencio, mulher! 
Ninguém se lembrara de sapato nenhum . Todos tinham vindo 

descal~os . Importante havia sido fugir . Mas ela tem a morte na 
alma. Parece desesperada. 

- F ale baixo . 
Precisava voltar . Tem que buscar os sapatos. Tentam chamá-la 

a razáo . Todos. É loucura. E suicídio. O guia é de poucas palavras: 
- Se quiser, vá . Mas por sua conta. A responsabilidade é sua. 

Conhece o caminho? 
Bertha se encolhe, esmagada. Ainda bem que está viva! Proi

bido sair da Rússia, proibido entrar na Romenia, estava de máos 
atadas nas máos daqueles homens de voz mal ouvida: 

- Seja o que Deus quiser! 
Só com o tempo entenderiam tudo. Os estranhos sapatos, 

preparados por pessoa de confian~a, tinham fundo falso . Nem a 
tia nem Noel sabiam. As poucas jóias e moedas de ouro, fruto de 
economías de urna vida inteira, estavam escondidas naqueles 
saltos horrendos. A canoa fazendo água, os pés molhados, a espera 
no escuro, o pavor de espirrar, os sapatos tirados, o alarme 
repentino, a corrida aos trope~óes no campo incerto, tudo fazia 
parte de um plano sinistro . Os homens de olhar de abutre domesti
cado nao se contentavam com o pre~o proposto, que era apenas . 
para facilitar a conversa. O resto viria depois ... 

Sorte havia tido Bertha Nutels com o seu esquecimento no 
desnor~eio da fuga. Naquela margem do Dniester havia, vez por 
outra, banquete entre os urubus: cadáver de gente que nao esque
cera os sapatos ... 

VIII 

O espiáo alemáo ... 

Ainda bem que o pai mandara o dinheiro, enviara as passagens, 
tomara todas as providencias necessárias. Ainda bem que cumprira 
todas as promessas. Ainda bem que tinha agora um sobradinho na 
rua do Comércio, a principal daquele espantoso lugar de gente 
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pobre. Ainda bem que a Loja da Moda era a maior de Laje do 
, Canhoto. E ainda bem que ele confirmara, com sua transbordante 

alegria e seu eterno bom humor (ele teria o mesmo bom humor nos 
anos em que vivía só?) , a imagem cultivada pela máe e contestada 
pela tia nos seróes de Ananiev . 

Mas desde que Noel come~ara a nao entender as coisas, sinal 
de que come~ava a pensar, o pai fora sempre a suprema interroga
~áo de seus repentinos mutismos. Por que saira, realmente,. de sua 
terra? Por que fora viver (onde mesmo?) em Buenos Aires? Para. 
ficar rico? E por que nao ficara? Só por causa do filho? E por que 
nao esperara pelo seu nascimento, para levá-lo consigo? E por que 
passara tantos anos quase sem escrever, muitas cartas no comeVo, 
longos anos sem carta nem notícia de· fortuna ganha? Entáo naque-
la terra nao se achava dinheiro na rua? Entáo naquela terra a . 
pessoa náo precisava ter cuidado para nao pisar nos brilhantes que 
as damas deixavam cair e abandonavam na cal~ada, com pregui~a 
de abaixar o corpo? E com~ era possível que ele afinal , mesmo sem 
ter ficado rico, tivesse resolvido voltar e fosse ao extremo de 
anunciar a viagem, a família achando até que era imprudencia, por 
ser ele judeu, estar o país perdendo urna guerra, sendo tudo 
pretexto. para correr judeu, bater em rabino, desrespeitar mulheres 
e matar crian~as? E como é que, anunciado o vapor e os tempos de 
partida e chegada, nunca mais viera notícia nem chegara ninguém? 

Só um ou dois anos depois aparecera a explicat;áo, que mais 
parecia desculpa de mau pagador ... 

É que o velho Salomáo, nao táo velho assim, apesar de_ ser 
imensa e poderosa a colonia israelita em Buenos Aires, desfrutando 
de urna liberdade desconhecida na Rússia, fracassara totalmente na 
Argentina . Judeu prosperava lá, mas nao de dinheiro achado no 
chao. Ele simplesmente nao acertara ... Duas, tres, várias tentati
vas . Vendera miudezas nas esquinas. Batera de porta em porta, 
sapatinhos na máo, a baixo pre~o: . 

- Chiquitos! Chiquitos! Para sus hijos ... Para sus hijos, seño-
ra ... 

Desanimara. Cinco anos perdidos! Decide entáo voltar, anun
cia o regresso, compra urna 3. ª classe num navío alemáo. Era 1917. 
Rio, Santos, Recife .. . No Recife, abastecimento do navío. Há 
tempo. Salomáo desee, vai conhecer o que os naturais chamam de 
Veneza Americana. Logo de início, o episóaio da jaca ... Já está de 
nervos tinindo. Vai aos poucos se acalmando. Mas come~a a 
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estranhar o movimento nas ruas, o povo parece numa extrema 
agita<;áo. Há gente correndo. Aqui. Além . Avista, de longe, um 
incendio. Numa rua comercial. Saberá um dia Que estáo pondo 
fogo na Casa Alemá e que noutras Casas Alemás em outras cidades 
do Brasil estáo fazendo o mesmo ou jogando pedra ... Numa pra<;a 
há um comício. Oradores aos berros. Nativos em fúria. Aproxima
se, curioso. Despreocupado, pergunta a um popular, em espanhol 
ou russo (náo teria sido em ídiche?) o que estava acontecendo. O 
homem, sangue a ferver pelo esbravejado tribuno, encara aquele 
tipo vermelháo, bigodes ruivos, de fala estrangeira. Está contagia
do da revolta comum. Nem hesita: 

- Quer saber o que, seu alemao filho da máe? 
Era fogo no rastilho. 

Pega o sacana! 
- Mata o alemao! 
- Morra Guilherme 11! 

Ele sente que está havendo um mal entendido. Quer explicar. 
Nao é fácil. Tempo náo há. Os patriotas avan<;am. Dezenas de 
brasileiros tinham sido mortos no afundamento do Macau . O 
melhor é correr. A fuga confirma a suspeita. Era um espiáo 
inimigo. Estava até perguntando o que o orador tinha dito para 
mandar dizer ao imperador em Berlim ... 

É a sua segu~da corrida aquele dia. Em váo explicava: 

- Mim russo! 
- Mim russo! 

Pedra vinha, palavráo, tropel atrás. Felizmente o seu vulto 
enorme, no correr confuso, o protegía. Com a violencia com que o 
viam passar, quem o tentasse escorar pela frente, espantado com o 
homenzarráo seguido de insultos, rolaría esmagado. 

Formaram-se lendas, depois, sobre essa fuga, que o teria 
levado, num pavor enorme, até os cafundós de Laje do Canhoto. A 
verdade é apenas que a viagem náo podía continuar. O Brasil 
acabava de declarar guerra a Alemanha. Salomáo Nutels teria que 
ficar no Brasil até segunda ordem ... ou segunda guerra. 

Foi melhor assim . Para ele, porque seria muito mais feliz no 
Brasil que na Argentina. Para Noel, que cinco anos depois poderia 
acreditar plenamente no pai, todo um patrimonio de alegre huma
nidade incorporado para o resto da vida. 
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IX 

A comunica.;ao difícil 

Para Salomáo nao ·tora problema a conquista de um lugar ao 
sol, o ardente sol de Laje do Canhoto. Seu produto de maior 
aceita<;áo era alegria. O foguetório recente, as girandolas e ron
queiras bem o demonstravam. 

A medida que os nativos - magros, ágeis, risonhos, de 
alpercata ganhadora de mundo, muito limpos sempre - se multi
plicavam em manifesta<;óes de carinho, Noel sentia que penetrava 
num clima novo de calor humano. 

Nunca imaginara tamanha exuberancia. Chegara a ficar trau
matizado, cora<;áo aos pulos, tao inesperada era ela nos síntomas 
externos. 

. O pai e a máe, de máos dadas (de outra maneira ninguém 
entendía ... ) caminhavam n.o meio do povo, separados, por vezes, 
para novos abra<;os {e tome tapa!), ·dando ao filho urna estranha, 
mas tranquilizante sensa<;áo (e tome foguete!) . 

Mas a festa era dos pais . Ele seguia de perto, quase esquecido. 
Os de sua idade ficavam de longe, a olhar desconfiados o filho da 
importante Loja da Moda; quase no Largo da Feira. Era um 
menino "alvo, rico e bem decente", para usar a adjetiva<;áo elitista 
freqüente nos folhetos de cordel e na voz dos improvisadores 
sertanejos. 

Afastava-os no come<;o a impossibilidade de comunica<;áo. 
Urna timidez recíproca os tolhia. Seu Salomáo, quando chegara, 
muitos anos antes, vinha talando urna língua intermediária, apren
dida nos dissabores da Argentina. Com boa vontade os homens se 
entendiam . Tuerto era torto, muerto era morto, puerto era porto, 
suelto era solto, diablo era o cáo, buei era boi , vaca era vaca 
mesmo Dentro em pouco ninguém sabia ao certo se ele estava 
empregando a língua que trouxera da estranja ou se já estava 
trafegando nos domínios da que estava aprendendo, no afá de 
fazer bons negócios e melhores amigos. 

Já Noel nao tinha a mesma língua-ponte que azeitava os 
encontros . Shalom era mistério impenetrável para os garotos da 
terra . "É a tua!" nao lhe produzia a menor impressáo. 

Tinham que se contentar com gestos, risos, palavras apontan
do as coisas ... 
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- Gato ... 
E o gato fugindo . .. 
- Bunda ... 
E a morena envergonhada. 
Aos poucos, muito aos poucos, iam se arrumando. 
Até que chegou de Maceió, capital do Estado, onde desembar

cara mais de um ano antes e onde o pai também era amigo do 
rei (conhecia o governador, dava-lhe tapinhas nordestinos nas cos
tas , ou pelo menos na barriga) o primo Jacó. 

X 

lnicia~ao entre os aentios . 

Aquele primo era um barato. 
Já sabia tudo. 
A terra náo tinha segredos para o seu riso malandro. 
Explicava os costumes, desfazia dúvidas, dominava a língua 

inteiramente, em particular os palavróes. 
Aliás, Noel supreendia-se agora de já ter ouvido e de reprodu

zir com perfei~áo , tao repetidas eram no seu dia a dia, as palavras 
com que Bocage retratava a mae de amigos e inimigos ou batizava 
os múltiplos mistérios e minúcias do sexo. 

Nao era a-toa que seu Salomao fingia nao ouvir, tantas vezes, 
ou parecía tao ocupado que nao lhe podía dar a menor aten~ao. A 
verdade é que o pai nao sabia se devia manter aquele ar de rabino 
escandalizado diante de urna blasfemia ou deixava explodir a 
gargalhada tao sua, quando surpreendia o garoto a delibar, desejo
so de aprender, o sonoro vocabulário recolhido no trato com a 
juvenil deliqüencia ou irreverencia canhotense. 

Jacó morria de rir com as aventuras e os sustos do primo. 
- Nada disso, bobo! Nao era um peda-;o de pau que o negro 

estava comendo na esta-;ao do trem . Era cana que ele estava 
chupando. Voce vai ver aqui em toda parte. É do caldo de cana, 

, urna gostosura, que se faz o a~úcar ... 
- Nao é de beterraba? 
- Era. Lá fora . Aqui, náo. lsto aqui é urna terra com a~úcar. 
O garoto de Ananiev, divertido também, sorria. O pai vivera, 

no come~o, aventuras iguais. 
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Difícil é aprender a língua. 
- Parece ... Quando perguntarem qualquer coisa responde : 

"bem, obrigado". Quase sempre dá certo . ' 
Nao era bem urna solu~áo . Apenas urna cilada. Jacó era tao 

moleque quanto aqueles goim de Laje do Canhoto. E quase táo 
moleque quanto o seria, muito breve, o primo Noel. 

XI 

A confirma~ao 

U~ céu aberto, a nova terra. 
Quando lhe vinham a mente coisas de seu tempo ainda perto, 

a história daqueles fugitivos, por exemplo, que ainda na véspera da 
noite dos sapatos feios, tinnam sido metralhados na beira do rio, 
encolhia-se, num arrepio, procurando acreditar, sem muita espe
ran~a , que o seu povo se libertaria, cedo ou tarde, do seu ·pesadelo 
secular . Pobreza tinha em· volta, miséria infinita. Ignorancia tam
bém. Mas alegda igual a de seu pai, no meio daquela gente, nunca 
vira em ninguém em Ananiev ou na longa jornada por Galatz, 
Bucareste, Hamburgo. 

O primo Jacó viera facilitar o seü relacionamento com os 
meninos pobres que ficavam de olho comprido admirando, sem 
poder comprar, os sapatos e roupas, os penicos de esmalte, alama
res, colchóes e mil bugigangas da Loja da Moda. Pena que Jacó 
tivesse de voltar, mais dia menos dia, para· a capital, onde os seus 
o chamavam. Mas Jacó o familiarizara comos macetes da terra, os 
pontos de encontro, as motiva~óes de travessura, as molecagens 
nos trilhos da Great Western, os quintals onde roubar fruta, as 
curiosidades clássicas do sexo, comuns a jl.ldeus e gentíos, os 
chefes de bando, as ingenuas maldades. 

- Diz baistruc em brasileiro. 
Noel obedeceu. 
Foi saudado com palmas. Estava iniciada, em definitivo, a 

confraterniza~áo igualitária, que agora nao teria mais problemas, 
porque o judeuzinho ucraniano (eles nunca se deram conta de que 
ele fosse judeu) tinha o dom natural de aprender línguas. 

Quando Jacó teve que regressar para Maceió, Noel já era, de 
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pleno direito, mais um moleque em Laje do Canhoto, que mudaria 
o nome para Sao José da Laje e urna enchente maior, do rio 
pedregoso, anos depois, riscaría do mapa. 

t 
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Em Laje do Canhoto, com a Tia Kelly, que o cinema em comei;o nao soube 
aproveitar. 

XII 

Maricota 17 

Um quarteirao abaixo, mais perto da estrada de ferro e do rio, 
ficava a rua da Corda, tortuosa e esburacada, onde urna professora 
cabocla, Dona Eugenia, iniciava nos domínios do saber impresso o 
trefego molecório de Canhoto. 

Um dos primeiros cuidados de seu Salomao fora matricular o 
filho na escolinha, convívio que o ajudaria a dominar a língua e 
fazer amizades. 

Curriculum, o mais sumário. Duas matérias apenas: cartilha e 
tabuada. Como resto, os garotos que.se arrumassem depois. Muito 
dono de engenho nem aquilo sabia, embora de lugarejos corno 
aquele e de identicos nao-recursos por vezes saissem homens como · 
Jorge de Lima e Craciliano Ramos, entao já adolescentes, alagoa
nos de fazer orgulho a qualquer terra de cartaz maior. 

A escola nao podía ser mais pobre. Mesinha para a professora 
e urna cadeira. Só. Decora~áo, um crucifixo na parede. Estímulo a 
juventude, urna palmatória, também pendurada . Competía a cada 
Craciliano do futuro trazer, todos os di as, seu tamborete, sua 
lousa, sua lata de querosene, · seu lápis. Noel levava os seus 
pertences (o pai tinha a venda), mais de olho na palmatória que na 
imagem sagrada. 

Solteirona empedernida, cansada de anos ou decenios de 
transmitir as mesmas li~óes de' comunica~ao mal remunerada, 
tanto assim que a mae, no quintal, vigiava o sabao de cinza a ser 
vendido na próxima feira semanal, Dona Eugenia, com impacien
cia, recebia os alunos: 

Bom dia, professora. 
Já sei, já sei. 
Dia, fessora! 
Arrume o tamborete! 

Com rápido olhar, seguro e punidor, acusava dedos su1os e 
orelhas craquentas. 

- Sentar! 
Sentados. 
A cultura nao podia esperar. 
- Urna vez um? 
Era a partida. 
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Toda a classe, n urna e anti lena só, triste, arrastada, punha-se a 
recitar a tabuada, enquanto Dona Eugenia, sempre diligente, mer
gulhava nas meias por cerzi r ou no croche de le~ta evolu<;ao. . 

lndiferen<;a talvez aos apelos do futuro nacional? Engano. Ali 
é que os muitos anos de cancha revelavam seus dotes agudos de 
educadora sertaneja. Ai do garoto que, no meio do monótono 
recitar coletivo, cometesse um "3X7,20'' ou um "SX9,50"! O ouvido 
inenganável de Dona Eugenia nao se deixava iludir . Denúncia 
imediata. Ela fu lminava, com implacável precisao, o matemático 
em falta . 

Se era a primeira vez que a vítima incidia em tal erro, Dona 
Eugenia se limitava a apontar a parede: 

- Olha quem tá olhando o teu erro, bichinho! 
O bichinho sabia nao ser o Cristo perdoador· de pecados, mas 

a palmatória . Se era reincidencia, porém, a palmatória ~ei~av~ , 
rápida, a parede rachada. E que impacto! A julgar pela v1olenc1a 
transmitida ao instrumento de tortura, Dona Eugenia seria capaz de 
erguer com um só bra<;o, na ponta dos dedos, o tacho de sabáo de 
cinza que a máe remexia . 

A classe vivia cheia de edemas e equimoses, depunha mais 
tarde o médico Noel Nutels, que nunca soube quem, nem quando, 
nem por que, gravara um día, no cabo do fatal instrumento, urna 
inscri<;áo que Dona Eugenia jamais sedera ao luxo de tirar : Marico
ta 17. 

Era a Maricota 17 que todos temiam. Da Maricota 17 machi
nhos e machóes futuros apanhavam tremendo. Diante da Marico~a 
17 ou debaixo dela muito valente chorou, muito futuro cangacei-, I 

ro se molhou . 
Mamáe! 

- Mamáezinha! 
- Minha Nossa Senhora! 
Alguns, numa suprema revolta,. tentavam , sem conseguir, urna 

frase desesperada: 
- Filha da ... 
Maricota 17? Dona Eugenia? Urna pancada mais dura, ou em 

ponto mais vital , lhe cerceava a manifesta<;áo do pensamento. 
A aula de soletrar (fe-a-fa, fe-e-fe, fe-i-fi .. . me-a-ma, me-e

me, me-i-mi) era vivida no mesmo regime de terror, com riscos 
iguais, em semelhante cantarolar, en1bora num cantocháo diferen
te. Pela toada, de Ion ge, quem já passara pela escola ou tinha 
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nela algum ente querido, sabia se era por erro de letra ou de cifráo 
que alguém ia urrar dentro em pouco. 

As vezes era o próprio Noel , cujo único alívio, dele e da 
classe, era sentir o trem da Great Western se anunciando de longe, 
bufando nos trilhos, búfando e apitando. 

Sempre que havia chance, nele os garotos se vingavam, nao 
propriamente da Maricota 17, mas das circunstancias que a torna
vam possível . 

Infelizmente a vingan~a era rara . 
Exigía muita máo-de-obra. 
Mobilizava muita picardia... · 

XIII 

Jangadas de bananei·ra e outras 
via.gens no sertáo 

" Somente agora come~ava a minha infancia", afirmou Noel, já 
no fim da vida, ao recordar seu tempo de Alagoas, as mil incursóes 
pelos mares do sexo, Levado pel~s ventos da criatividade sertaneja, 
as corridas desvairadas do chicote queimado, o assalto a sítios e 
quintais, o sabor inesquecível das frutas roubadas, as violentas 
emo~óes da jangada infantil: troncos de bananeira, tres ou quatro, 
lado a lado, ligados por varetas, com refor~o de embira, rolando 
correnteza abaixo, quando o rio subia... . 

A odienta e odiada Maricota 17 jamais conseguira impedir que 
Noel e seus cabras vivessem plenamente as alegrías selvagens da 
infancia, os improvisos de todos os dias, antes e depois da tortura 
das aulas . 

A classe era apenas um mal necessário na vida de todos ... 
Nenhum deles estava interessado em acompanhar ou imaginar as 
aventuras e desventuras do nove multiplicado por oito, dividido 
por quatro e multiplicado por cinco, requintes de inquieta~ao 
matemática aos quais Dona Eugenia os convidava, por vezes, 
quando ela própria, por seu turno, resolvía dar um " sai da fren~e" 
na rotina... Ninguém queria penetrar nos meandros da escrita, 
num tempo em que sistema era na base do "y", prortto nao se 
pejava de aparecer éom um "m" e -um "p"' no meio e farmácia era 
com "ph" -"pharmácia", sim-senhor ... 
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Importante, mesmo, era forc;ar a cerca de Dona Eugenia, 
roubar no tacho o sabao de cachorro em quantidade suficiente 
para envenenar os trilhos da Great Western Railway of Brazil. 
Maravilhoso era ficar escondido no mato paquerando (o trem 
passava no fundo da Loja da Moda, pertinho da escala) ou esperar 
mesmo na aula (tudo dependía nao do horário, mas dos atrasos) 
com um olhar de coroinha que bebeu o vinho do vigário, a 
passagem do trem. Como atrasava o cabra-da-peste! Mas que 
delícia pressentir o leviatan domesticado bufando imponente, vai
nao-vai no trilho ingrato! 

Aquilo era vida! 
Novo mundo era aquele! 
Correrías, palavrao, fruta roubada ... 
Grande era a arte de localizar os melhores · cajás, as mangas 

rnais doces, o ingá mais aveludado, a pitomba menos ácida, a 
roma aberta ao sol, ·vermelhos se mostrando, com insetos no meio, 
as jacas imensas, que já tinharn sido capítulo no folclore nascente 
da família. Glorioso tora descobrir o mundo sem firn das bananas, 
desde a prata, a ouro, a mac;a e a roxa até a comprida, "que a 
gente comia cozida no café da rnanha". Tudo aquilo eram coisas 
nem sequer sonhadas em Ananiev . Nem a invasao daquela verda
deira floresta de cacau no sítio abandonado dos lavares, situado 
numa ilha de fantasmagóricos apelas .~." Quando criancinha, ainda 
na Europa, nunca me ocorreu vir um dia a conhecer o fruto do qual 
se originava o chocolate, urna das raras alegrías da minha infancia 
até ali tao sofrida e conturbada". 

Para excitar ainda mais a sua imaginac;ao, naquela terra de tao 
fabulosos imprevistos, mendigos e romeiros, beatos e cangaceiros 
passavam aos bandos. Gente fugindo as volantes, aos cabec;as
secas. Gente de alpercata leve, pleque-pleque na poeira da estra
da, saindo, voltando ou passando de ou para Juazeiro do Norte, 
onde Padre Cícero fazia milagres ou prometía fazer. Povo cansado 
e faminto, com enfermidades ou problemas "para meu padim pade 
Cic;o num instante arresolver". Multidóes fanáticas, no primário 
misticismo sertanejo, buscando remédio para as mil misérias do 
pavo, desde a falta de chuva aos pequenos apertos da vida . 
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Eu nao tenho autoridade, 
mas sei que nao digo atoa: 
Pade Cic;o é urna pessoa 
da Santíssima Trindade ... 

A princípio com medo, aproximando-se depois, (até os canga
ceiros tinham fala mansa) comec;ando pelo entender das palavras e 
a seguir pel·o entender dos problemas (matéria-prirna de toda a sua · 
vida futura) o menino judeu vai crescendo. Cada vez mais longe de 
Ananiev (onde também havia fanatismo e crimes semelhantes). 
Cada vez mais enraizado naquela terra batida de sol, dulcificada 
pela cana-de-ac;úcar e por mil frutos capitosos . E onde·, aos seus 
companheiros de ilegalidade infantil, nunca a nenhum lhe ocorreu 
chamá-lo de judeu, nas brigas tao freqüentes e tao iguais no 
mundo todo. 

Aliás, em Laje do Canhoto, somente se lembrava dos judeus o 
vigário, um padre frances, nascido no tempo e na pátria da 
Questao Dreyfus. Com regularidade .quase semanal ele descrevia, 
para um auditório distraído, num mau portugues por poucos enten
dido, os crimes que tanto trabalho .haviam dado ao Santo Oficio. E 
corn regularidade absoluta ia sentar-se, no ajantarado dos domin
gos, a mesa dos Nutels, onde_ alguns pratos europeus sobreviviam, 
nas maos de Dona Bertha, a irremediável acultura~ao. 

- Como é, seu padre, o senhor diz aqueles horrores todos, 
no sermao, contra os judeus, e depois vem comer em nossa mesa? 

- Aqui nao está o padre, - dizia ele, de olhos nadando em 
luxuriosa expectativa - aqui nao está o padre. Está apenas "le 
citoyen" ... 

Cidadao do mundo era um prato trances que os judeus tinham 
ajudado a temperar. 

XIV 

A difícil jogada 

Mas um problema familiar estava tomando carpo e crescia a 
cada ano que passava. 

Para Salomao um susto e urna carreira de propor~óes históri
cas tinham tido soluc;ao inesperada e amável na pacatez do sertao 
das Alagoas. 

O fracassado vendedor ambulante de Buenos Aires (Chiquitos! 
Chiquitos!) e o antigo fornecedor do exército do Czar na guerra 
russo-japonesa do início do século (nada' ficou nas memórias da 
família sobre esse episódio e Noel se recusava por princípio a 
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·:omentá-lo), estava agora em porto seguro, lugar remansoso . A 
vitoriosa recep~áo dos Nutels ao deixarem o vagao tao Ascenso 
Ferreira da Great Western bem o mostrara. 

Seu Salomáo, aliás Salamáo e afinal major por vonta~e e 
cria~áo popular, havia encontrado a paz que Europa e Asia, 
Buenos Aires e até mesrno Recite lhe haviam negado. 

Pelo jeito nao pretendía sair do lugarejo que urna enchente 
maior no futuro, apagaría do mapa. 

A cidade e os arredores se abasteciam de tudo na Loja da 
Moda (boa idéia de vender a presta~óes!) assegurando a estabili
dade dos Nutels, com boas sobras para o pé de meia. 

Conflitos ideológicos ou religiosos nao o perturbavam. O 
padre local estava agora muito mais empenhado em deter a 
invasáo de bíblias e novas-seitas que lhe disputavam o mercado, 
que em combater aquele judeu de bom shalom e de mesa melhor, 
mais interessado na sua e na sobrevivencia dos seus que em 
qualquer proselitismo no sertáo. O velho até, por displicencia ou 
"public relations", contribuía generosamente para irmandades e 
obras pias. 

Nunca o novo e pacífico ·major, cuja especialidade era fazer 
amigos, heran~a maior que a seu filho deixava, se vira tao sem 
queixa da vida. Provavelmente jamais pensou em abrir máo da Loja 
da Moda e de sua distinta clientela . 

Mas o garoto se excedera na adapta<;áo ao novo meio. Que 
fora rapidíssima. E que assustava. Era um menináo pai d'égua, 
crescendo mais do que os outros, alegria, nesse caso, dos pais, mas 
ainda mais moleque, mais irreverente, mais da terra. Nao fossem as 
sardas e o cabelo de fogo, dentro em pouco ninguém o admitiría 
como tendo crescido entre o ídiche e o russo. Confunde-se, numa 
alegria selvagem, comos misturados da terra, de todas as tonalida
des de pele , irmao deles nas mil aventuras e logo líder no assalto 
aos frutos do pomar alheio, na febril goza<;áo do trem cansado, 
no palavráo que libera os recalques, aprendiz e ganhador de 
experiencia sexual com bananeiras desinteressadas e animalejos 
dignos de maior respeito. 

\ Matriculado logo nos primeiros días na classe de Dona Euge-
nia, numa tentativa de identifica~ao com o novo meio, meses 
depois já era Noel o líder natural da molecada. 

E a medida que os anos passavam e o menino crescia, sabedor 
antigo de coisas da Europa, cada vez mais sabido nas coisas da 
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terra, já sem nada que aprender nas escolinhas locais, onde cada 
aluno, para nao assistir as aulas de pé, tinha que levar o seu 
tamborete ou sua lata de querosene, os país o olhavam com a 
maior inquieta<;áo. 

Evidentemente nao era para chefiar curumins no sertao de 
Alagoas que Salomáo mandara vir o filho de tao longe .(o " prazer 
em conhecer" tinha sido ao·s 9 anos do filho e aos 45 do pai. .. ). 
Nem·, muito menos, para comandar cangaceiros que se abriam 
como frutos maduros ad sol sertanejo. Nem mesmo para, dentro de 
dez ou quinze anos, ser abastado herdeiro da próspera Loja da 
Moda, muito respeitada na pra<;a . . 

Bertha olhava para mais altos montes. Salomao também . E o 
problema era tanto mais grave quanto mais rapidamente ia Noel 
deixando de ser o judeuzinho amedrontado de Ananiev ou de 
qualquer outra cidade grande ou pequena, da Rússia ou do mundo. 
Nao havia, ali, como neutralizar aquela perigosa desintegra<;ao . Ou 
integra<;ao, conforme o poñto de vista. 

Num. raio de .centenas de quilómetros difíceis de percorrer 
nada hav1a que est1mulasse o garoto a se abeberar nas suas origens. 
Sinagoga nao havia, nem . colégio de seus maiores nem convívio 
dentro da tradi<;ao, a nao ser o caseiro, geralmente nao o preferido 
pela infancia ou adolescencia. · 

E analisando o problema por todos os lados, tres ou quatro 
anos depois o velho é levado a urna decisáo sancionada de cora<;áo 
pequenino por Bertha, que mandava na casa: o judeu~inho da 
Ucrania, garoto pai d'égua de Laje do Canhoto, iria estudar em 
Garanhuns, entre incircuncisos. E o que é mais terrível: num 
colégio de ·padres. 

Nao havia outro jeito. 
Dos males, o menor. 
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No colégio em 
Garanhuns, futura 

saudade de Noel. 

XV 

A lenta descoberta 

Era questao de pegar ou largar. 
A falta de escolas na cidade (só havia primárias) e o " precon

ceito de ter um filho doutor" (explicac;ao que Noel daria ma1s 
tarde) justificavam bem o risco assumido pelos pais. 

Foi grande o risco. 
Já em fim de carreira, entrevistado pelos rapazes do Pasqúim, 

Noel conta que em certo momento chegara mesmo a ser católico. 
- É urna religiao linda, - afirmava risonho . - Náo · há 

crianc;a que agüente"'nem índio que agüente urna missa, u.m mes de 
Maria, aquelas cantigas. É urna religiao que atinge a gente em · 
todos os sentidos . · 

· Com o tempo, o catól-ico amador desaparece, como aparen-
temente desaparece o j udeu. . 

Mas o colégio dos padres na chamada Suic;a pernambucana 
(ele recorda a sério o apelido) é lembranc;a que o acompanhar·á ao 
longo da vida (" ... do qual tenho urna enorme saudade") . 

Aliás, tudo leva a crer .que·- é no Brasil , só no Brasil , que Noel 
vem encontrar material para desabrochar em saudade. Em Laje do 
Can hoto mergulhara de ponta-cabec;a no ac;úcar. É a " terna e doce 
infancia alagoana" de que tanto falaria . 

Em Garanhuns, num clima de primavera civilizada (outra pos
sível razao para o risco assumido pelos país) o insubmisso e irreve
rente Noel já nao pode ser tao plenamente o garoto "embriagado 
pelo cheiro da liberdade e pelo gosto da aventura" que explodira 
em Laje do Canhoto, depois Sao José da Laje, depois nada. 

Mas Noel era e seria sempre sensível a qualidade humana 
encontrada, quando havia, nas gentes do seu convívio . 

O judeuzinho prevenido e desconfiado (está ali apenas para 
um dia ser doutor) náo encontra qualquer agressividade ou resis
tencia entre aqueles gentios. 

Como explicá-lo? Seria, porventura, a "boa índole brasileira", 
tao famosa e decantada? Ou nao seria tudo pura coincidencia e 
nada mais? 

Nao importa ... 
A verdade é que, entre os colegas e professores do seu novo 
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cotidiano, há um homem cuja grandeza o impressiona, mais urna 
saudade que vai cultivar pela vida: o padre Antero Pequeno, "que 
nunca tentou fazer proselitismo comigo, jamais tentou me conver
ter". 

Esse nao-proselitismo inesperado vai ter influencia, sem dúvi
da, na sua juvenil ades~o , sem crítica ou pensamento maior . Por 
sinal que esta meia influencia deve ter contribuido para que nao se 
prolongasse por muitós anos sua permanencia em Garanhuns. Por
que os país o querem mais judeu, naturalmente. E porque a boa 
Garanhuns de clima e frutos europeus está destinada a ser apenas 
urna etapa em sua formac;áo brasileira . 

Na realidade, ele nao nascera para Ananiev nem Laje nem 
Garanhuns, nem mesmo Recife, que vem a seguir . 

Noel nao se prenderá jamais a cidade nenhuma, de pequeno 
ou grande porte. . 

Seu destino é aquela "selvagem liberdade" vivida pela primeira 
vez no interior de Alagoas. 

~ Sua gente nao vai ser apenas aquela que traz nas memórias da 
carne e do sangue. Com ela se confundem os anónimos do mundo 

• I 

em especial os anónimos do país em cujo seio descobriu alegre-
mente a própria infancia. Ele vai logo aprender que os perseguidos 
e expoliados estao em toda parte, batidos por todos os ventos . 
Nem sempre sao judeus ou só judeus. E nem sempre sabem lutar, 
como os judeus, pelo direito de sobrevivencia. 

XVI 

A conquista do Recife 

Nao há pogrom, nao vai haver, judeu nao é, nazismo é longe. 
Vai caminhando a década de 30. 

. Noel já freqüenta a Escola de Medicina (o "doutor" vai sair), 
hav1~ terminado os preparatórios no Instituto Carneiro Leao. 

E, acima e antes de tudo, um rapagao irreverente, desinibido, 
' exuberante de humanidade, já no primeiro encontro um velho 

amigo. 
- É difícil a gente dizer quando viu Noel pela primeira vez. 

Sempre se tem a impressao de que foi antes, - depóe, com 
palavras iguais ou quase iguais, um certo Lourenc;o da Fonseca 
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Barbosa. que ninguém conhece como tal. mas-que todo mundo 
reconhece quanda identificado como o velho Capiba de "É de 
Tororó" e tantos frevos e maracatus, muitos dos quais Noel ajudou 
a lanc;ar. 

Tinham sido ambos companheiros de pensáo e noitadas boe
mias naquele Recife onde Noel viera concluir o Ginásio. 

Garanhuns já se fora, trocada pefa capital. Talvez seus pais 
tivessem a ilusáo de que Noel seria homem de cidade grande, 
precisando de cidade cada vez maior para cada nova etapa ·vitorio
sa ue sua carreira. 

Fízera o instituto recifense onde já nao havia padres nem 
missas. Vivia agora com bom humor e displicencia a obrigac;ao, 
para ele fácil, de fazer média e passar de ano rumo ao diploma ·de 
doutor. 

j Aparentemente, aulas, provas, mest.res e exames nao passa
vam de males necessários, exatamente como o fe-a-fa e o fe-e-fe, o 
seis-vez-cinco e o seis-vez'..Seis de Dona Eugenia na rua da Corda, 
já quase no rio, em Canhoto. 'Precisava apenas corresponder, com 
dignidade, ao sacrifício dos pais, já que a Loja da Moda nao rendia 
tanto assim, a prac;a nao andava boa ... 

Mas tudo era levado na flauta, ou melhor, no frevo. Ele 
companheirava com um abastecedor cotidiano do frevo em início 
de projec;áo nacional, conquistando a cidade. Principalmente a 
mocidade ... Cabra de cabelo de fogo identificado pela genuina 
pronúncia nordestina com o homem da rua, até fisicamente estava 
comec;ando a parecer cabec;a-chata ... 

O sarampo do catolicismo, apanhado na cidade serrana, já 
devia ter passado. Ainda assim, ninguém via, a nao ser casualmen
te, Noel no convívio dos que seriam sua natural companhia, tao do 
agrado dos ·país . 

O genio alegre, o talento histriónico, toda urna situac;ao 
resumida numa frase, toda urna caricatura num gesto, o dom de 
narrar, o seg.redo do "suspense", as chaves da comicidade e aquele 
conquistar de amigos, já famosos no major , haviam-no transforma
do numa das sensac;óes do velho Recife . " Levantai, ó portas, as 
vossas cabec;as e entrará o Reí do Risó ... ". Ascenso Ferreira, 
grandalhao de corpo e chápéu, se orgulhava do intérprete que o 
superava no próprio recitar dos seus poemas. Clubes e salóes o 
convidavam. E até nos seróes do Palácio o Governador Lima 
Cavalcanti se deliciava com aquele ator que esbanjava talento . 
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Lé com lé, eré com eré, bom com bom·. Bons sao os amigos 
que tem, nao apenas estudantes . Um, por exemplo, sempre as 
voltas com a polícia, é o incomparável Rubem Braga, chegado do 
Sul. Publicava, nessa época, no dia a dia de um modesto jornal 
comunista, "A Folha do Povo", as crónicas futuras de "O Conde e o 
Passarinho", tendo abandonado pouco antes o "Diário de Pernam
buco" , onde recebia um ordenado régio para o tempo. O melhor 
dos rapazes de Medicina e Direito, da música, das artes plásticas, da 
jovem literatura, formava o seu bando: o citado Capiba, que além 
de compositor estudava direito e trabucava no Banco do Brasil, os 
irmaos Suassuna, Saulo, Joáo e Lucas, gente grande do Nordeste, 
Luís Canuto, Arino Barreta, muitos outros. As mil carreiras do 
futuro. Gente que ia funcionar e gente que se apagaría na medianía 
do tempo, todos viviam urna embriagues comum e inconseqüente, 
troc;ando de tudo e de todos, numa tentativa, talvez, de esquecer o 
que lavrava no Brasil e o qué raivava no mundo. 

Desinteresse? Inconsciencia? Despistamento? Fuga? 
lntimamente, cada um buscava o seu caminho. 
lntimamente, cada um esperava a sua hora e a sua vez na vida 

que chegava. 
Noel teria a sua. Náo sabia qual, ainda. Mas náo lhe fugiria,. 

nao a deixaria escapar. E nunca perdería a esportiva: com a maior 
bravura e com a mesma estranha, fecunda e teimosa alegria . 

XVII 

Orquestra de mao e beif;O 

Um menino acompanhava de longe, no interior da Paraíba, as 
fac;anhas de Noel e seu bando. Era um quarto Suassuna, seria o 
Suassuna mais traduzido no mundo: escreveria, no devido tempo, 
O Auto da Compadecida e A Pedra do Reino. 

Ariano era tregues de caderno das pec;as daquele folclore em 
formac;ao. Elas chegavam, contadas em carta, multiplicavam-se, 
contadas de viva voz, quando os tres irmáos que estudavam no 
Recife apareciam , nas férias de fim de ano, pelas bandas de 
Taperoá. 

Para ele e seus amigos, que ainda continuavam na província 
menor, aqueles rapazes eram "verdadeiros tipos de novela", no-
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vela, de seu natural , picaresca . . . Noel , sempre o ma1s irreverente, 
nao satisfeito com os fatos vividos , inventava histórias em que 
envolvia os colegas . Urna de suas vítimas prediletas era o próprio 
Capiba, seu amigo mais chegado e companheiro de quarto desde a 
pensáo de seu Guima .. , 

Numa delas, o Prof~ssor Gervásio Flüravanti, glória da Facul
dade de O~inda, onde Capiba se faria bacharel, realiza·ndo assim 
urna das aspirac;óes mais caras ao corac;áo da pequena burguesía 
brasileira, teria pedido ao compositor, já famoso, que definisse o 
Direito. 

O rapaz tremeu nas bases. 
- Direito . .. Direito é ... é .. : como direi? Já sei, Professor! 

Direito é urna espécie de círculo dentro do qual nós obramos ... 
- Acaba de descrever um penico - teria interrompido o 

professor. 
O bom Capiba nao se queimava. 

· - Ele me bota na história e ainda me deixa com fama de 
burro . .. 

Ou com fama de doido, como outras vezes fizera. 
O compositor, de boa ·paz, procurava revidar, nem sempre 

com a mesma inventiva, que ele era bom, mesmo, era no frevo. 
Deles e de muitos o~tros eram os casos que empolgavam 

Ariano . Seu irmáo Saulo contava que um dia, ao abrac;ar o cronista 
de " O Conde e o Passarinho", recuara assustado. 

Voce tá armado, homem? É revólver? 
Nao. Martelo .. . 
Endoidou . .. 

Endoidei náo. Eu detesto paletó no cháo. Cadeia no 
Recife é um desconforto. Se "eles" me pegam por aí, sem aviso, eu 
já te':lho o meu prego, enfio na parede, pendura o paletó . 

E que a polícia, virou-mexeu, prendia o cronista, na época um 
subv~rsivo de assustar familias . 

Com galhardia, flanavam todos , bem-humorando a cidade. 
Urna de suas manifestac;óes de equipe, a orquestra de "máo e 

beic;o", tomava proporc;óes antológicas. 
. Quase t~das as tardes, por volta das · cinco horas, a patota, 
vinda de todos os cantos, se encaminhava para a Prac;a da Inde
pendencia, concentrac;áo diante da velha igreja de Santo Antonio. 
Chegavam todos já afinando ruidosamente instrumentos musicais 
invis·ívei.s ao olho comum , apenas presentes em gestos, trejeitos, 
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caretas e sons caricatos . Quinze, vinte,· as vezes mais, compunham 
a orquestra, cada qual dentro da sua especialidade. Saulo Suassuna 
era clarinetista bom de movimento e de som . Joao prefería instru
mento mais espetacular, o trombone de vara. Este soprava com 
arte urna flauta inexistente, aquele caprichava num saxofone que 
náo havia. Povo come\:ava risonho a se juntar. A orquestr~ ia 
tomando corpo. Afinal , lá pelas tantas, sopesando um bumbo 
imponente nao menos imaginário que os demais, surgía festivo, 
risonho, cabelo de fogo, o puxa-fila. Era Noel. Que também 
precisava afinar o bumbo e auscultava com carinho o austero 
instrumento . Organizava-se o desfile, Noel a frente . Coluna por 
dois ... Marcha . .. Lá iam eles, barulhando na tarde ... Rua Nova rua .- ' 
da lmperatriz, Pra~a Maciel Pinheiro, rua da Concei\:aO. Gente 
corría as janelas. Crian~ada batía palmas . O povo ria . A orquestra 
chegava, afinal, a Gervásio Pires, rua cujo nome recordava um dos 
heró is da revolu~áo .Pernambucana de 1817. Era conhecida na 
intimidade como rua dos Pires. 

Nessa rua, havia entáo, muito recente, urna pensao, uma 
pensáo no 2-3-4. Nela morava Noel, morava Capiba,· moravam 

1dois ou tres componentes da orquestra . Eles, vivendo como na 
própria casa. Noel vivendo propriamente em casa. Lá vivía agora o 
"major'' Salomáo, esposo da proprietária, que Dona Bertha se 
chamava. 

A diligente balabusta deixara , afinal , Sao José da Laje, novo 
nome de Laje do Canhoto, ond~ a Loja da Moda cada vez rendía 
menos e onde as saudades do filho cada vez cresciam mais . Os 
pensionistas ajudavam a famíl ia a sobreviver unida, mesmo porque 
o bom Salomáo acabava de fechar, por fracasso total , a lojinha de 
miudezas, urna porta só , que instalara junto ao Diário de Pernam
buco . Era sua primeira e última tentativa de se estabelecer no 
Recife. 

XVIII 

A pensao de Dona Bertha 

O sobradáo acolhedor que se erguía no 2-3-4 da rua dos Pires 
estava destinado a se prolongar na biografía ou na saudade de 
muita gente boa naquele agitado Recife dos anos 30. 
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Domi~ava-o com "sua figura imponente" (palavras do pe

queno Cap1ba) e com sua capacidade luminosa de " carinho que só 
m~e .nortista sabe dar" (palavras de Fernando Lobo), a presen\:a 
mult1pla da incomparável balabusta procedente dos longes de 
Odessa. · . 

Para essa presen\:a no Recife haviam contribuído a s.impatia e 
o poder de persuasáo dos irmáos Suassuna, que já faziam música 
na Batucada Academica, urna das cria\:óes de Capiba, muito antes 
da orquestra ~e mao e bei\:O, tao popular na cidade. · 

Os Suassunas eram, de há muito, conhecidos em Sao José da 
Laje, através de cartas de Noel, assim como Noel era gente da casa 
em T aperoá, na Paraíba. 

Realizavam eles urna " tournée" pelo interior com o fim exclu
sivo de angariar fundos para a Casa do Estudante, aspira\:aO da . 
mocidade recifense. 

· Membro e um dos líderes da Batucada, Noel, por óbvias 
razóes , fizera incluir no roteiro a cidadezinha alagoana dos Nutels. 
Que ficaram maravilhados com os amigos do filho. A boa impres
sáo fora recíproca, "aprovados" os velhos também .. . O papo era 
quente. Perguntas surgiam . Por que nao se mudava o· casal para o 
Recife? Por ~ue nao trocavam o estreito lugarejo sem horizontes 
por urna capital de grandes perspectivas? Lá haveria oportunidades 
boas, com certeza, para Seu Salomao, já um autentito sertanejo 
com s.eu c_ha~elao_ de pal ha e seu jeitáo de falar . Seria solu\:áO para 
o~ ?<:>•s. f 1canam Junto do filho, acompanhando-lhe os passos e as 
vitorias (outra coisa nao queriam eles) . Poderiam até reunir com 
lucro filho e colegas numa casa só, transformada em pensáo. Ela 
nao estava adorando a patota? Os rapazes nao viam com água na 
boca. os pratos onde duas tradi\:óeS de temi)ero e ingredientes se 
fund1am na mesma aculturac;ao de hospitalidade? 

Insistir nao foi preciso. 
A batalha era fácil . 
~al se despediu a Batucada, rumo a novas pra\:aS do sertao, já 

o ma1or tratava de passar adiante o estoque e os compromissos da 
foja, arquitetando novos planos (de plano . era bom, dizia a mu
lher . .. ) . Na realidade, aos dois só urna coisa interessava: viver 
perto do filho. 

Instalados pouco depois na cidade maior, o major abria tími
damente urna porta modesta, ele que tinha' um sobrado no interior 
de Alagoas. Estava, pela enésima vez , recome\:ando a vida (era 
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urna nega~áo total em questáo de negócios, a família sabia . .. ) . 
Esperan~a última do pequeno clá (Tia Kelly se casara e tomara 
rumo, um patrício a viera buscar), Dona Bertha abria urna pensao, 
como havia prometido aos meninos. 

A notícia correu~ Em poucos dias estavam preenchidas todas 
as vagas nos quartos. Urna era ocupada pelo Capiba, que tinha um 
defeito de pronúncia e em vez de vaga dizia vaca , fraqueza muito 
explorada nas pilhérias de Noel . 

Com a influencia e a qualidade dos pensionistas, imaginou-se 
logo que a pensáo iria longe. lria, em termos de saudade futura. 
Apenas. Como empresária, porém, Dona Bertha só conseguía ser 
melhor que o marido (era fácil), mas tinha muito pouco do genio 
da ra~a e mesmo de outros membros da família, que enriqueciam 
pelos quatro cantos do mundo, tangidos pela diáspora. 

A pensáo dava simplesmente para urna sobrevivencia discreta. 
Satisfeita, porém, vivi·a a patota. Divertida e divertindo. Recitando. 
Cantando. Fazendo pilhéria. Criando música. Quando calhava, 
estudando. Tudo impelido por urna criatividade impetuosa. Per
tencia aos academicos de Direito de todo o Brasil urna quadrinha 
melancólica: 
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Pensionistas do 234: Capiba é o primeiro da fila . Os dois últimos, Noel e 
Saulo Suassuna, a tabelinha famosa. 

Eis aqui o resultado 
de cinco anos de estudo. 
Um peda~o de papel 
enrolado num canudo. 

Na pensáo da rua dos Pires, Rubem Braga, também pensio
nista, acabava de descobrir urna utilidade inesperada para o seu 
canudo: matara com ele, em duas rápidas pancadas, um enorme 
rato que lhe entrara no quarto, perseguido pela rapaziada." O caso 
está perfeitamente dentro do clima em que viviam todos, o tempo 
a correr mais do que o rato e cada componente do bando quase 
tao feliz com a descoberta da vida quan·to o Braga com a desco
berta de urna aplica~áo, afinal, para o seu comprovante burgues de 
bacharel . 

XIX 

Um coroa no batuque 

De boas inten~óes tinha sempre vivido . Animado pelas melho
res e mais generosas inten~óes,- deixara Ananiev nos primeiros dias 
de 1913, tres meses antes do nascimento de Noel, que seria a 24 de 
abril , amargura de náo conhecer o pai por muitos anos vivida. 

Apesar das boas inten~óes e dos melhores planos, fracassara 
redondamente em Buenos Aires, seu primeiro porto. 

Continuou fracassando até surgir, de máo beijada, Laje do 
Canhoto, on~e se firmou pela primeira vez. Bem pensado, era até 
covardia aquela vitória .. . Nao podía haver, entre os incircuncisos 
do sertáo de Alagoas, quaLquer concorrencia capaz de enfrentar 
um judeu por errado que fosse. E provavelmente ele devia ter 
conseguido acertar o passo com a Loja da Moda menos pelo 
ecumenismo do estoque e pelo emprego de modernos processos 
comerciais já de rotina em outras pra~as que pelo seu dom inato de 
fazer amigos, capital de -giro que o ajudava por vezes no infor
túnio . 

O pai que Noel descobriu logo no primeiro encontro, aos nove 
anos de idade, no memorável 27 de agosto de 22 estava em inteiro 

\ , 
desacordo com tudo o que havia sonhado nos últimos anos. Mas 
foi logo intuitiva e desesperadamente incorporado, numa entrega e 
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aceita~áo totais. ·Náo era bem um pai de seguro proteger e de largo 
prover (logo Bertha assumiria o comando da loja) mas com certeza 
de papo bom e convívio melhor. Um papo que venceu no primeiro 
contato, consolidando-se na longa viagem, dia seguinte, para o 
interior de Alagoas. lnesgotável. lrresistível. Fascinante. Sempre 
renovado com o passar do tempo. Mas, de cara, denunciava um 
homem mais a procura de assunto, como um novelista, que um 
chefe de da. Era nao homem de ganhar dinheiro, mas de "ganhar 
experiencia ... ". Seus cinco anos de "mala suerte" em Buenos Aires 
compensavam-no a tarta com um sem-tim de anedotas e aventuras 
armazenadas jovialmente para encontros futuros . A simples che
gada ao Recite em 1917 com todos os ~eus ingredientes - a "jaca 
mole", mal deixara o navio, o "pega-alemáo", logo a seguir, e a 
incrível coincidencia do desembarque eventual de um passageiro 
displicente com a declara~ao de glJerra de um modesto país sul
americano a arrogante Alemanha de Guilherme 11 - tudo parecia 
mostrar que o Destino já pegara o jeitáo dele e a(rumava os 
pauzinhos de modo a alimentar naquele boemio o engenho narra
tivo e o gosto de viver. De viver pefo prazer puro de apenas ser, 
sem qualquer preconceito ou compromisso de vencer na vida ... 

Já nos primeiros dias da Pensáo da rua Gervásio Pires 234, no 
tomar das providencias, quase todos haviam farejado a verdade: 
quem sai aos seus nao degenera. Noel tinha a quem sair. Seu pai 
era a explica~ao de quase tudo. Mas era também urna garantia de 
qual idade... Noel jamais seria torcido pela vida, pelo tempo· ou 
pelo meio: tinha por quem puxar. 

Conversador incomparável, anedoteiro teatral, Salomao era o 
camarada mais igual deste mundo. Igual ao filho. Igual com o 
filho. Igual com os amigos do filho. Um destes, o eterno Capiba, 
ao recordar mais tarde odia em que o velho fechou com tristeza, 
por fracasso total , o armatinho junto ao "Diario de Pernambuco..,, 
tem palavras qae definem tudo: E1e podia voltar "a sua vida 
anterior", ao convívio dos jovens amigos e a se distrair e a 
distraí-los com "suas proezas de imigrante sem destino" 

Foi por isso que a tristeza de Salomao trouxe alegria aos 
raoazes . 

O que nenhum deles sabe, nem o próprio Salomao, é que o 
velho, errado e bom judeu tem os dias contados. Apenas Bertha e 
Noel o acompanham apreensivos, ouvido no angustioso e dificil 
respirar do incrivel fumante que ele fora toda a vida. Se conseguis-
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se chegar a formatura do filho seria motivo para erguerem as maos 
como Davi: "Louvai ao Senhor com .harpa, cantai ao Senhor com 
saltério de dez cordas". 

Era por isso que Noel se fazia cada vez mais irreverente e 
brincalhao na presen~a do pai . 

Um dia todos entenc:{eriam. 

XX 

Botando pra ferver 

Proximidade, mas nao fim. 
Salomao ainda teria oportunidade de acompanhar de perto, 

como figurante qualiticado,. os anos de mais doce irresponsabilida
de e mais desenfreada euforia do filho. 

Quente ele era, proje~'áo do pai . Vi vi a a pleno vapor, pegando 
fogo. 

" Seu vigário! 
está aqui esta galinha gorda 
que eu trouxe pro martir Sao Sebastiao! 

Está falando com ele! 
Está faland<;> com ele!" 

Era um dos poemas de Ascenso, poeta que os compositores 
jovens musicavam e Noel tinha quase todo de cor. Amava-o pela 
irreverencia risonha e lírica, pelo cheiro de terra, gosto de cana, 
protesto sem gritos, displicente denúncia. 

" Hora de comer - comer! 
Hora de dormir - ·dormir! 
Hora de vadiar - vadiar! 

Hora de trabalhar? 
- Pernas pro ar que ninguém é de ferro!" 

Para Nqel, o momento é de viver-viver . O resto, depois,Deus é 
quem sabe. ' 

Capiba e outros haviam fundado a Jazz Band Academica, o 
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segundo conjunto inspirado pelo estudante e bancário dos frevos e 
maracatus. Tempos depois, por desentendimentos menores, Capiba 
se afasta, outros planos em mente. Mas sua música vai continuar 
nos programas da orquestra e, para maior repercussáo desta e seus 
"shows", acabava de ingressar no seu elenco exatamente o grande 
amigo de Capiba. 

O frevo estava em moda. Jazz Band era apenas sinónimo 
brasileiro de "conjunto musical", esclarece Jota Efege, historiador 
do carnaval e da música popular . De frevos. maracatus, maxixes e 
outras brasileiragens vivia a Jazz Band Academica. Pri·ncipalmente 
do frevo que vinha de estr~ar, em termos literários, num capítulo
reportagem de "Seu Candinho da Farmácia" (na ocasiáo ainda com 
ph) romance de Mario Sete, autor que se fizera famoso com 
" Senhora de Engenho", editado e reeditado em Portugal. 

Nascido na última década do século anterior, viera o frevo 
ganhando corpo, acertando ponteiros, apurando os ritmos, multi
plicando os passos, botando pra ferver, no Carnaval , as ruas e os 
salóes do Recife. Estava agora maduro para ultrapassar as frontei
ras, já em delírio na cidade. Saira seu nome de frever e frevura, 
fogo no sangue, furacáo nas ruas, apara-essa-bomba, granada de 
máo,. bailarinos febris inventando figuras, fusáo de passos nativos e 
passos multinacionais. 

XXI 

Aventura federal 

Nesse ano de 35 o frevo ataca em todas as frentes. 
Meta prioritária: Rio . 
O mais famoso e arrastaote dos clubes do Recife - o Vassoo

rinhas - já havia chegado, com o maestro Garrafinha. Vinha 
convocado pelo saudosismo da colonia pernambucana, que é 
influente na capital e conta com verdadeiras usinas de cana· em 
todas as camadas sociais, inclusive a política. 

Um desses "usineiros" é Pedro Ernesto, médico ilustre, esco
lhido por Getúlio para governar a cidade. Bom pernambucano, 
Pedro Ernesto nao se faz esperar .. . Providencia oficialmente as 
passagens, manda buscar os novos turunas recifenses, a Jazz Band 
Academica. A "Veneza Americana" vive momentos de angústia. 
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Nunca a partida da Sele~áo Brasileira para disputar a Jules Rimet 
apertou tanto o cora~áo da torcida nacional quanto aquele embar
que. Eles vem para vencer ou morrer... Nao pegam um Ita no 
riorte, como Dorival Caimmi, vem de Lóide Brasileiro, no Bajé, 
esclarece Jota Efege, historiador do Carnaval e da música do povo. 
Espera-os, na rua do Catete, o Hotel América. É hotel de meia
estrela apenas, mas Getúlio mora perto .. . Dez contÓS de réis sao 
assegurados ao farrancho, para despesas gerais . Providencia boa ... 
A maior parte está ali pelo puro amor do frevo, náo traz e nao 
ganha dinheiro pessoalmente. O que for apurado nos "shows" já 
tem dono, destina-se a Casa do Es~udante pernambucano. Aliás, o 
.Rio deve compreender e apoiar com simpatía a campanha, empe
nhado como está em cruzada semelhante sob a inspira~ao de Ana 
Amélia Queiróz Carneiro de Mendon~a . 

Mas os rapazes da J. B.A. estao de férias, o Carnaval está 
pintando, o frevo é a sensa~.ao do momento. 

Anuncia-se urna prévi·a· - a 19 de fevereiro - para a imprensa 
e convidados oficiais . A expectativa é grande, o sucesso maior, 
delírio total . 

Dois dias após, a 21 - já em pleno tríduo carnavalesco, para 
usar a linguagem dos cronistas especializados, - os estudantes se 
exibem perante o grande público no Alhambra , cine-teatro que 
depois cede o lugar ao Hotel Serrador, há pouco devorado pela 
Petrobrás. 

Estao sendo lan~ados juntamente com um dos grandes exitos 
cinematográficos do ."Ciclo do Carnaval": A/ó, A/o, Brasil. É um 
filme de Wallace Downey, produtor americano que também teve a 
sua hora. O filme vai dar milhóes de quintilhóes de nonilhóes 
de réis (dez tostóes eram mil-réis ... ) . Reúne os grandes cantores de 
rádio e as melhores músicas do ano, receita infalível para orgías de 
bilheteria naquela fase do cinema nosso. 

As duas atra~óes - o "show'' e o filme - se alternam no 
palco do Alhambra . A rapaziada é mesmo boa. Já nao precisa 
apelar para a imagina~ao do auditório como nos días da mímica de 
ruano Recife. Tem agora instrumentos de verdade, sabe manejar, 
soprar e bater com perfei~ao. Traz urna jovem cantora que vai ser 
embaixatriz no futuro, Leda Saltar. "Canta o maracatu com a 
peculiaridade devida, - sentencia o cronista - emprestando-lhe a 
verdadeira expressao rítmica". Os jornais falam na sua beleza e na 
do~ura da voz. Tenho uma coisa para /he dizer e Cora~áo, ocupa 
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teu lugar levam o público a uivar de entusiasmo, pedindo bis . É de 
tororó, de Capiba, faz quase a casa vir abaixo. 

Mas o estouro mesmo, cabía a Noel. Ele surgía nos intervalos, 
como simples apresentador, mais que apresentador, apresentado. 
Entrava rindo e a platéia já ria. Um gesto seu, a gargalhada explo
dia. Fazia um comentário moleque ou soltava urna anedota e a 
multidáo se desbarrigava, o cinema era dele. 

Era no frevo, porém, que o pau-de-arara da Ucrania se tornava 
imbatível . Um passista genial . Bem se via que o frevo era o ritmo de 
Pernambuco para o mundo, com todo o ·mundo posto em ritmo de 
frevo . Sua coreografía alucinante, aberta a improvisa~ao indivi
dual, encontrava nele o passista sem par, grande no "parafuso", na 
"tesoura", na "dobradi~a", na "cha de barriguinha" e no "saca
rolha". 

Aliás, um dos passos mais desvairados do frevo Noel devia ter 
visto muitas vezes na sua infanc·ia, dan~ado na Rússia. 

A aventura federal da J.A.B. foi documentada por Nicolas. 
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XXII 

Pausa para um diploma 

Quem o visse no palco do Alhambra, se desconjuntando, 
gingando, respirando maracatu e transpirando frevo, anedoteando 
no mais puro jeitao nordestino, jamais acreditaria no problema que 
deixara no Recife (o pai condenado) nem no que o esperava menos 
de dois anos depois, ao terminar o seu curso . 

Como Leda, futura embaixatriz, e como os demais companhei
ros, o dedo nervoso esperando o a·nel de grau, Noel está de volta a 
"Veneza Americana" logo em segui~a a vitoriosa excursao, qué se 
estendera numa fuga a Sao Paulo no Teatro Santa Helena. 

Fora urna experiencia inesquecível . Muitos haviam mesmo 
recebido convites do incipiente "show business" paulista e carioca, 
sedento de renova~ao . · ~ · 

Páginas consagradoras de revistas e jornais cantavam como 
sereia na imagina~ao dos mais fracos . Mas todos regressaram 
dentro das previsóes familiares. A vida volta aos eixos. Normáliza· 
se, em c.ada caso, segundo os padróes individuais de normalidade. 
Noel tem canones próprios. Nao é bem a carreira de pesquisador 
de gabinete que está provocando sua inteligencia incomum. Nao 
parece fascinado por esta ou aquela especializa~ao entre as mui
tas, amáveis ou nao,· que a Medicina oferece. Pelo jeito, nao 
parece disposto a revolucionar a profissao. 

Por enquanto, o que ele quer é passar. Está ficando brasilei
ro ... Menos passar nos exam·es que passar o tempo .. . A vida é que 
é boa, nao a doen~a, nem mesmo a dos outros, para alguns tao 
rendosa ... Os colegas acompanham, olho atento, ouvido alerta, os 
prodigios de imagina~áo e os malabarismos a que recorre para 
driblar os professores, iludir-lhes a pergunta indiscreta, na classe, 
na banca de exame, nas enfermarías. 

Comodista, trata de formar com Saulo Suassuna urna dobra
dinha em que o outro ajeita a bola e ele, implacável , chuta em gol. 
A um simples olhar do colega sabe se está no caminho certo ou se 
precisa mudar totalmente a resposta iniciada. O encosto é bom, 
ele bate as vezes na trave, mas no geral encaixa bem. E as 
anedotas, verdadeiras ou nao, vao sendo 'incorporadas ao folclore 
cada vez mais rico de Noel. 
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Na realidade, o que todos esperam dele, mesmo entre os 
professores, é mais um boemio no Recite ou no mundo ... Apenas 
mais brilhante que a média, com mais talento a jogar pela janela. 
Era até de espantar que nao houvesse ficado no Rio, onde o grande 
chutador da equipe (a frase é dele, talando ao Pasquim) , tinha 
alcan~ado um exito sem par. O homem de teatro, que nele 
irrompia a cada passo, podia ser visto a olho nu. 

Mas o pai perrengueava, Dona Bertha era filha de Deus, tinha 
direito a um filho doutor, ninguém vence no Brasil sem de-erre 
antes do nome. ooiniao corrente no Nordeste, e a família nordesti
na se tornara. Eram só dois anos mais. O de-erre viria ... 

O Rio, porém, vivido exatamente antes, durante e logo depois 
do " tríduo", assim chamado por Vagalume, K. Noa, K. Rapeta, 
Diplomata, Pente Fino, Xá da Pérsia e os demais cronistas carnava
lescos de todos os tempos, lhe entrara no sangue. 1935 havia sido o 
ano de Eva Querida~ Deixa a Lua Sossegada, Morena eu te dou grau 
10, Implorar só a Deus e Cidade Maravi/hosa. Nesta, fizera amigos 
muitos e bons, encontrara companheiros já vindos· da provincia, 
como José Carlos Burle, seu colega no Instituto Carneiro Leao, 
compositor que industrializara o Meu limao, meu limoeiro, cineas
ta em perspectiva, 

Claro que nao iria abandonar a Faculdade. Mas terminado o 
curso, resolvidos os problemas imediatos, arrumadas as malas, 
tomaria o seu Ita no Nordeste. Ou mesmo o Bajé, novamente. 
Alguém bem situado no Coverno lhe prometera um lugar de 
médico num Ministério qualquer. 

Para quem estava ficando ou já se tornara tao brasileiro, nada 
mais natural que um emprego público, embora mal pago. 

Aí é que o carro de Momo ia enguic;ar. lria dar galho. Mas em 
qualquer hipótese, com promessa ou sem promessa, ele viria . 

Eva querida 
quero ser o teu Adao .. . 

Ouvira aquilo naquele Carnaval e, quando menos o esperava, 
estava a cantarolar, distraido, no vapor, os mesmos versos. 

Tanto a Eva quanto o ~dao em que pensava tinham se 
encontrado no Rio e traziam fundas raizes comuns. Recentes, na 
Rússia. Antiquíssimas, na Biblia. 
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XXIII 

lmanencia 

Somente ao fim da vida, para além de 30 anos mais tarde, iria 
Noel voltar ao pai sem a preocupac;ao de esconder a ternura de 
minúcias que lhe devotava. 

Durante decenios, ao acaso dos papos, o velho Salomao vai 
ser apenas o herói galhardo, quase pícaro, das mil anedotas de suas 
andan~as . 

Quando voltou , porém, a se entregar as remembranc;as do pai 
torturado nos últimos anos por um enfisema impiedoso, certa 
noite, em casa, Noel come~ou a reconstituir seus duros dias 
derradeiros. O velho sofria de maneira atroz, olhava a morte como 
um premio: . ~ 

- É um direito que eu tenho! - dizia em portugues, que as 
vezes refor~ava em ídiche, em russo, até mesmo em castelhano. 
(Ele fora provavelmente o primeiro a talar portunhol em Laje do 
Canhoto .. . ) 

Saloma.o, porém, fazi~ urna concessao, ou melhor, impunha 
urna condi~áo : "mas depois do diploma!" 

Nao era, no caso, urna prova a mais do abrasileiramento que 
viera com a promoc;ao a major pelo respeito sertanejo. Aquele 
diploma representava, para o velho, urna reivindicac;ao a um 
tempo individual e coletiva . Em sua infancia distante,e ainda na 
recente Rússia de Nicolau 11, era praticamente impossível a um 
judeu freqüentar a Universidade e ser alguém tora do gueto, a nao 
ser nos misteres de fazer dinheiro. Num dos r1mos de sua família 
urna jovem, querendo estudar Medicina, fora primeiro a Polícia 
para " conseguir" o cartáo amarelo de prostituta. O cartao -
cortina de fumac;a - chocava a moral vigente o indispensável para 

• 
faze-la esquecer, no caso, a condic;ao inibitória de judia. Como 
prostituta, seria mais fácil estudar. Era um exemplo, até, de louvá
vel recuperac;ao social .. . 

Mas o diploma estava ~hegando . Oferecer ao pai tao fácil 
consolo era o sonho de Noel naquele atribulado fim de 1936, o 
enfermo a bracejar, na sua respira~ao de náufrago, para nao morrer 
antes da hora. 
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Os colegas de estudo, os amigos da pensáo, no 2-3-4 da rua 
dos Pires, acompanhavam com discreta simpatía, o ir e vir do filho 
inquieto, olhar ausente, cora~áo apertado, atitude. por poucos 
prevista no alegre " public relations" da Jazz Band. Academica, já 
de proje~áo federal. .. 

- Como vai seu Salomáo? 
Um amigo, que repetía a pergunta de tantos, é surpreendido, 

certa vez , por um repentino claráo de revolta nos olhos de Noel: 
- Está por dias. Está apenas esperando o meu "diploma". 

Mas com certidáo de óbito assinada por mim, ele nao morre. 
Nem pagando! 

O colega quase sorri u. 
Noel continuou: 
- A de seu pai eu assino. Assino a do pai de qualquer un:i . Do 

meu, náo. De jeito. nen hum! 
Semanas depois, diploma conquistado, consuma-se o drama, 

vem o enterro, dentro do velho ritual israelita. Noel deixa, só, o 
cemitério onde repousavam, desde os tempos da guerra holandesa, 
os de seu credo. Aparece em casa, horas depois. Vagueara pela 
cidade, horas seguidas. Entra num dos quartos. Colegas seus estáo 
jogando o sete-e-meio. Um deles, que vinha de chegar e nao sabia 
do enterro, cantarolava urna can~áo de Capiba. 

Erguem-se todos, constrangidos, afastando as cartas . O rapaz, 
só naQuele momento informado, se desculpa confuso. Anos de
pois , um deles recorda; 

- Podem cantar, -disse Noel, impassível. - Tem jeito nao. 
Quem morreu, morreu . 

Ele só vai fraquejar, mostrando que a inda chora a lembran~a 
do pai que fora conhecer aos nove anos, no final de sua própria 
jornada. O pai continua vivo. A própria dona Eugenia, a mestra 
quase surrealista do sertáo alagoano. E, naturalmente, Dona Ber
tha. 

- Bertha com h, - como sempre fez questáo de frisar, 
defendendo-a nas intermináveis batalhas ortográficas da terra. 

A primeira Nutels a nascer no Brasil , filha dele e de Elisa, 
receberá um día, como heran~a . o mesmo nome, o mesmo h e a 
mesma alegre e irreverente humanidade, todo um patrimonio 
familiar. 
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·Se é preciso legenda: "O de erre chegou .. . " 
' 
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XXIV 

O bom convívio 

Jornalistas pernambucanos, romancistas baianos, judeus de 
arribada recente, jovens escritores de Sergipe e Alagoas freqüentam 
a casa. 

É tudo povo de Noel, gente do peito. 
Eles se movimentam no apartamento de Samuel e da luminosa 

Bluma Wainer, residencia dos diretores, reda~áo da revista: é o 33 . 
da Senador Dantas, urna rua de sabor provinciano, que os bondes 
sacodem . 

Inquieto e agitado é aquele grupo de intelectuais e boemios 
em viva posi~áo de combate ao nazi-fascismo e ao curto período 
de Vargas, já em meio. 

Noel chegara ao Rio em princípios de 37. Trazia o tao deseja
do diploma de médico e talvez ainda cantarolasse o " quero ser o 
teu Adáo" do Carnaval de 35. 

Era este, com certeza, um dos motivos de sua presen~a na 
cidade. Mas para a mudan~a contribuira seguramente em muito a 
promessa de José Borba, seu amigo, alto funcionário do Ministério 
do Trabalho, que lhe acenara com o lugar de médico num dos 
departamentos do Governo, sonho de todo início de carreira, ideal 
para quem, apesar de boemio por temperamento e voca<;áo, já 
tiriha o cora~ao comprometido. 

Tudo parecia bem encaminhado. 
Desembarcara na "cidade maravilhosa" (ainda era ... ) com 

pouco mais de setenta mil-réis (70$400, para ser preciso) importan
cia que correspondía a 70 cruzeiros atuais, mas capaz de comprar, 
naqueles idos, dois bons pares de sapatos, quando os setenta 
cruzeiros de agora mal compram um par de chinelas de má 
qualidade. Fora ao encontro da prima (acontece que era prima e se 
chamava El isa). 
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- Tudo bem? 
- Tudo bem .... 
Vai ao Ministério. Procura o velho amigo. 
- Tá valendo? 
Estava. 
Mas de repente o outro se lembra de um pequeno detalhe: 

Voce nasceu na Rússia, pois nao? 
Noel leva um susto. 

Eu? 
- Voce nao dizia, sempre, que chegara ao Brasil aos nove 

anos? 
- . Ah! Sim ... 

Voce é naturalizado? 
Eu? 
Já fez o servi~o mili'tar? 
Eu? 
Para ser nomeado é preciso. ser naturalizado e estar em dia 

com o servi~o militar . Condi<;áo "sine qua"... . 
Nunca lhe passara pela cabe~a, .pelo menos nos últimos dez 

anos, a condi~áo de náo ser brasileiro, que praticamente passara . 
despercebida aos seus amigos. 

. Estava de tal forma integrado no meio, com gente sua já 
enterrada no Brasil, sentiá-se tao profundamente identificado, a 
poder de frevo, coco, embolada e maracatu, de amizade e noita
das, de pratos e livros, de amores e badernas, de Ascenso Ferreira e 
Virgolino Lampeáo, de Cancáo do Fogo e Veneza Americana de 
sarapatel e palavróes, de goiaba, de sapoti , pinha, manga e ~aju, 
Capiba e bicho de pé, cabra da peste e cheiro de mel de engenho 
"meu limáo, meu limoeiro" e xodó das morenas, que jamai~ 
pensava em termos de Rússia e poucas vezes se lembrava da 
religiáo em que morrera seu pai no velho Recite . 

Chega a dizer nessa época ao jornalista que o descobre 
!ascinado pelo seu jeitáo de Brejo das Almas ou PaJmeira do~ 
Indios: 

- Nao sou mais judeu russo da Ucrania, frlho de j1,.1deus 
russos da Ucrania. Sou é mulato sarará e dos bons. Cabe<;a chata, 
cabra safado. E aquí estou, brasileirinho da Silva, nordestino de 
papo amarelo - docum_ento da for<;a de absor~áo desta terra 
selvagem. Com meu canudo de doutor, minhas marcazinhas de 
sífilis, aspirante a um emprego público, falando (mal) do governo. 

O fato é que toda aqueta brasilidade náo sancionada oficial
mente vai emperrar-lhe a carreira por um tempo. Come~a a batalha 
da naturaliza~áo (como se ele náo fosse um dos introdutores do 
frevo no Sul do país) batalha ganha só em 8 de maiol de 1938, com 
o decreto assinado por Getúlio Vargas, que' um dia ele conheceria 
pessoalmente. 
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Nesse entrevero, os setenta mil-réis váo para o brejo, suas 
liga<;oes anteriores com pernambucanos, baianos, judeus, gente de 
Sergipe e de Alagoas o aproximam do grupo de Diretrizes, em cuja 
reda~ao o papo é bom e onde o melhor da inteligencia jovem do 
Brasil tem encontro marcado. Lá estáo Jorge Amado, já internacio
nal , Marques Rebelo, Aurélio Buarque de Hollanda, Francisco de 
Assis Barbosa, Joel Silveira, Paulo Silveira, Helio Pelegrino, Otávio 
Malta, Eneida, muitos outros, que ele vai encontrar em casa de Eu
genia e Álvaro Moreira, em tertúlias, jantares e domingos famo-
sos. 

Em Diretrizes, e através de seus colaboradores, Noel trava 
conhecimento com os grandes da literatura naquela hora de revi
sáo de valores . Frequenta-os diariamente. É conviva ocioso, mas 
disputado. Traz urna provisáo inédita de alegrra sempre renovada, 
que era o seu entrar e sair. E está vivendo um romance cheio de 
mistério e fugas de automóvel , nao por conta dele, que dinhei
ro náo tinha. Um dos poucos mil-réis que nesse compasso de 
espera lhe chegam as máos tem origem curiosa: é a metade do que 
teria pago a Revista do Brasil a Osório Borba, amigo feito em 
Diretrizés, pernambucano como o próprio Capibaribe, autor do 
primeiro capítulo da biografia de um mulato sarará de sobrenome 
Nutels: " De Odessa a Laje do Can hoto". 

Fundamentalmente honesto, Osório, que ta.mbém precisava -
e muito! - nao achava jeito de ficar sozinho com os 100SOOO 
recebidos pelo artigo. Afinal, ele fora apenas o redator. O assunto 
pertencia, por inteiro, a Noel, que o vivera ... 

XXV 

Pontos nos ii ... 

Cabe~a chata por obra do acaso e profunda e cordial aceita
~áo , mais convincente que muito cabra da moléstia com raízes 
telúricas, um dia as ingerencias de José Borba e as muitas amizades. 
novas e antigas conseguem, para Noel, urna primeira nomea~áo: 
vai ser médico do Instituto Experimental Agrícola, em Botucatu, 
onde haviam crescido os irmáos Villas Boas, de presen~a posterior 
mareante em· sua vida e voca~áo . 

Nao lhe deve ter sido fácil abandonar o Rio de táo bom 
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convívio, palco de longas discuss6es literárias - por que nao 
políticas, naquele ano de 38, com Hitler a espumar e babar no 
velho mundo? - um Rio onde era fraternal seu entendimento com 
os ocupantes nordestinos das principais trincheiras da arte e da 
literatura. 

Esquecidas as sardas, assentado o cabelo de fogo, quase nada 
o diferen~ava dos demais paus-de-arara. 

Quando muito, o fato de nao ter romance nos últimos capítu-
los nem livro de poesía na gaveta. · 

Noel se contentava em ser inteligente, nao tinha o menor 
cacoete intelectual . 

Mas nao seria o fato de se dirigir a um meio inteiramente nao 
previsto, muito diverso de tudo o que até entáo conhecera no 
Nordeste, que iría dificultar o seu total entrosamento no interior . 
paulista. 

. Ele vinha da terra do a~úcar, rodeava-se agora de milh6es e 
milhóes de pés de café. · ~ 

Gervásio Fioravanti, escritor e professor, era urna gota d'água 
de possível sangue italiano em Pernambuco onde Cavalcanti, com i 
ou com e, era urna das garantías maiores de nao-sangue italiano, 
indicio fácil de cabe~a-chatismo em brancos, mulatos, negros e 
outras misturagens de sangue. 

Botucatu é um mundo novo. Como Sáo Manuel, Avaré, Len
<;óis, Agudos e toda aquela regiáo servida pela Sorocabana, a 
cidade impressiona o recém-chegado pelos sobrenomes peninsu
lares que invadem todos os setores e refletiam a presen~a poderosa 
de um novo elemento na reformula~áo do Brasil. 

O célebre sotaque paulista, já tido por modelarmente feio nos 
tempos do lmpério, ganhava características inéditas com o dialeto 
macarronico fixado por Juó Bananére (Alexandre Ribeiro Marcon
des Machado) em " La Divina lncrenca", parodiando Cam0es, Rai
mundo Correia e Olavo Bilac, fazendo humorismo e crítica social . 
O dialeto caipira que Amadeu Amaral estudara com pioneirismo 
vinte anos antes, na década de 20, e o estropeamento da língua 
tradicional, através dos im_igrantes que enriqueciam , estavam em 
contraste frontal com o vocabulário e a pronúncia do jovem 
médico mandado pelas terras do a~úcar aos dominios do café 
onde Botucatu se destacava. 

O estágio na cidade nao seria longo. Seu verdadeiro caminho 
ainda nao se apresentara. Elisa náo oodia deixar o Rio, onde tinha 
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emprego régio para o tempo. Náo parecia inteligente arriscar-se a 
viver no interior de Sáo Paulo dos vencimentos de um marido 
médico em emprego sem horizonte maior. Ela ganhava duas vezes 
mais num escritório de imóveis. 

É assim que o Instituto Experimental Agrícola é apenas para 
marcar ponto numa carreira que mal se esbo~ava . Urna experiencia 
mais humana que profissional. Urna oportunidade, talvez, para 
avaliar, aos seus próprios olhos, sua capacidade de adapta~ao a 
novas horizontes e ambientes e o poder de sobrevivencia do seu 
nordestinismo. 

A adapta~áo é fácil. As portas se abriam . Amigos havia em 
potencial. Ele amigo já vinha ... Em pouco tempo é o dono da bola, 
o grande papo, a anedota na hora, o repente feliz , o bom humor 
que se irradia, a festa no ar . Um "shalom" pessoal que se desdobra 
e comunica . Exatamente como acontecera no Rio e como vai 
acontecer toda a vida . 

Noel traz um diploma, é claro . Ainda nao pensou em que 
setor da medicina vai trabalhar. Mas sua simples presen~a já vale 
por urna verdadeira especializa~áo , das mais raras . E tem a~ao 
curativa: onde chega Noel tristeza foge. 

Produto de sua forma~áo nordestina, desde a pilhéria de sabor 
selvagem a filosofía de viver, da língua talada aos pratos da mesa, 
no jeito de ser e nos padróes de avalia~áo, já ninguém póe reparo 
nas suas sardas insólitas e no cabelo flamejante: é apenas mais um 
cabe~a-chata . 

E ele faz gosto nisso. 
U11J dia, porém,. num almo~o ou jantar do Rotary Club local, 

dia em que Noel estava particularmente de fogo, contando anedo
tas, lembrando cantigas, recordando f a~anhas do Nordeste, de 
Lampeao ou dele mesmo, alguém lhe pede que recite os poemas 
de Ascenso Ferreira, um dos números fortes do seu repertório . 

José Olympio acabava de editar "Cana Caiana", com ilustra
~óes de Lula e harmoniza~óes musicais de Souza Lima. 

Noel se entrega ao convite . Ascenso pusera em versos coisas 
que Noel descobrira e vivera, fascinado, em sua infancia de 
Alagoas e de Pernambuco. As árvores, as frutas, as cores, os 
cheiros, os engenhos ... 
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" Dos engenhos de minha terra 
Só os nomes fazem sonhar ... 

Esperan~a! 
Estrela d' Alva! 
Flor do Bosque! 

- Bom-Mirar!'' 

... a música, as supersti~óes, o jeito de amar, o misticismo ... 
" O espírito-ma4 entrou 

no meu cauro! 
entrou no meu cauro 

algum mangangá! 
e eu quero mulheres ... 
mulheres .. . 
mulheres .. . 

curibocas! 
mamelucas! 
cafussús! ... 

caboclas vi~osas de ,bocas pitangas! 
mulatas dengosas cajú e cajá!" 

... as noites de lua, as dan~as dos negros, o rolar dos ríos, o 
trem de Alagoas .. _ · 

" Vou danado pra Catende, 
vou danado pra Catende, 
vou danado pra Catende, 
com vontade de chegar!" 

A aten~ao rotariana está presa. Dos mais brasileiros aos de 
chegar mais recente, todos estáo delibando o gosto e o apelo da 
terra que se evolam dos· versos di tos com alma naque la inocultá
vel pronúncia em que Lampeáo pedía " um cheirinho" a Maria 
Bonita ... 

Mergulham mocambos 
nos mangues molhados, 
moleques, mulatos 
vem ve-lo passar. 
- Adeus! 
- Adeus! 
Mangueiras, coqueiros, 
cajueiros em flor. 
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cajueiros em frutos 
já bons de· chupar. .. 
- Adeus. morena do cabelo cacheado! 

Mangabas maduras, 
mamóes amarelos, 
mamóes amarelos 
que amostram molengos 
as mamas macias 
pra gente mamar . .. 

Vou danado pra Catende, 
Vou danado pra Catende, 
Vou danado pra .. . 

É quando alguém, num autentico paroxismo, tem urna excla
mac;áo verde-amarela em sotaque também nordestino: 

- Bravo! Só um brasileiro de verdade pode sentir assim esses 
versos! 

O trem de Alagoa.s dá urna brusca parada. 
Os olhos, tornados graves, de ternos que estavam, parecem o 

rápido balanc;o de toda urna vida. 
Ele é nordestino por bem querer, brasileiro de livre escolher, 

náo de fatalidade geográfica ou pela convenc;áo do nascimento. E 
repentino e radical informa: 

- Tá enganado. Sou ru.sso e judeu . 
Jorge Amado explicaria mais tarde aquele rompante a quem o 

náo tivesse entendido no momento: 
".. . náo tinha urna gota .sequer de sangue brasileiro, foi 

brasileiro por amor, única e exclusivamente. Náo 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 doenc;a e a morte de um povo." 

XXVI 

"Onde seu mestre mandar ... " 

Botucatu náo era bem o posto onde Noe gostaria de terminar 
a carreira. 
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Como cidade interiorana, coisa de seu muito agrado, era 
organizadinha d~mais , progressista demais para o seu gosto. 

De selva gostava. Com a selva sonhara sempre. Mas náo com 
aqueles milhóes de caf.eeiros subindo e descendo, muito bem
comportados, as oscilac;óes do terreno, máquinas bem lubrificadas 
de fazer dinheiro. 

Numa fazenda-modelo se encontrava. Também fazenda-mo
delo náo era bem o seu tipo. 

Estava com diploma e nomeac;áo, vencimentos pagos em dia, 
mas a sua própria Medicina, ainda incerta e inexperiente, com 
tantos veios por explorar no país que era um imenso hospital, náo 
devia ter muitos horizontes, limitad~ aos funcionários de urna 
instituic;áo de nível privilegiado, em termos de Brasil. Qualquer 
médico de roc;a teria campo mais apaixonante . 

.A cidade talvez fosse boa demais para os humildes padróes 
nordestinos de entáo, com ós quais vinha familiarizado . Possuía já 
urna pequena fábrica de avióes, indústrias várias . Dava-se ao luxo 
de tradic;óes de boemia e estudantadas, célebre ficara üm estu
dante que se divertia a furar queijos e goiabadas com o dedo, ·nas 
vendo las ou mercados. 

- Esse queijo é fresco? 

Mal ouvia a pergunta, o negociante explodia numa blasfemia: 
o rapaz tinha um indicador espetado no queijo. 

- Figlio d'un cane! Oce vai me pagá esse queijo! (ou a 
goiabada, se fosse o caso ... ) 

Risonho, o estudante erguia a máo. Do indicador via-se ape
nas a falange, que o demais, nao o queijo, mas um antigo 
acidente, arrebatara. 

Noel ouvia as histórias e se regalava . Bons tempos, os da 
orquestra de máo e beic;o no Recife! 

Amava .também o clima intelectual da cidade. Havia até urna 
Academia Botucatense de Letras ... Duas décadas antes, Bilac ainda 
vivo, um menino enfermo escrevera lá um livro de impecáveis 
sonetos parnasianos. Chamava-se Mário Nogueira e morreria muito 
cedo, mas tivera que esperar os dezesseis anos para se atrevér a 
publicar o volume. Temia que náo o tomassem a sério ao saberem 
que seu autor tinha apenas treze ... Alguns daqueles sonetos pode
riam ser assinados pelos mestres da escola ... 

Mas em matéria de literatura os amigos do Rio (muitos aca-
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baram na Academia que Austregésilo de Ataíde comanda) eram em 
maior número e mais tonitroantes . 

E havia Elisa, Trachtenberg de nascimento e Eva querida desde 
antigos carnavais . 

Foi assim que deu saltos de alegria ao chegar a notícia de que 
seus amigos lhe haviam conseguido transferencia para trabalhar 
nas obras de Saneamento da Baixada Fluminense, na altura da 
Universidade Rura.1, no Km 47, que entao se construía. 

Era o Río, de novo, com Elisa e com seus amigos, um trabalho 
efetivo de médico, em missao de maior alcance social (o sanea
.mento da Baixada foi um dos cavalos de batalha de Getúlio), já 
nao seria apenas um item a acrescent.ar no seu "currículum vitae". 
O diploma, agora, seria pra valer, tanto assim .que ele precisava 
fazer um curso de especializa~ao para enfrentar, nos devidos 
termos, a malária, que dele. se vingará . Combateu-a nos outros, 
principalmente pela preven~ao . Combateu-a, com os recursos do 
tempo, em sua própria carne, quando por ela atingido. Venceu-a . 
Mas nao conseguiu evitar que ela voltasse eventualmente no 
futuro, nas ocasióes mais inesperadas, a gozar-lhe a caveira, co
brando o seu pre~o . 

Urna dessas visitas será quase vinte anos depois, em Moscou. 
Mas isso é história que pode esperar . 

XXVII 

O engaiamento 

O sonho de um diploma que f izesse esquecer a emascula~ao 
cultural vivida nos guetos da Rússia e que era, ao mesmo tempo, 
urna forma de acompda~ao como preconceito brasileiro (um bom 
de-erre na vida de um 'homem) levara os país de Noel a enfrentar 
os riscos de Garanhuns· com seus padres, etapa a superar depoi~, 
no momento oportuno. 

Foi preciso antecipar, a toque de caixa, a supera~ao projetada. 
O risco ultrapassava as previsóes: numa das férias a vigilante 
"balabusta" surpreendera o inocente Noel a rezar e a se persignar 
como qualquer gentío ou cangaceiro alagoano. O alarme foi gran
de, resultando na transferencia do infante para o Instituto Carneiro 
Leao, já foi lembrado. lmportava defender a esperan~a da família 
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contra a polui~ao da idolatría sertaneja. " Nao fa~as para ti imagens 
de escultura nem semelh.an~a alguma do· que há nos céus nem 
embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra ... Nao te encur
varás a elas nem as servirás porque eu, o Senhor teu Deus, sou 
Deus forte e zeloso ... " Estava em Éxodo XX:45. 

A escolha específica da Medicina, porém , para o primeiro 
de-erre da família no Brasil , nao era apenas desforra do gueto, 
acultüra~ao cabocla ou simples busca de um meio de vida. Por 
cristao novo ou genti.o que Noel se mostrasse, na sua· irresponsa
bilidade estudantil, essa escolha denunciava raízes profundas · no 
seu inconsciente judaico. Nenhuma coletividade racial ou reli
giosa, em qualquer época, se identificara mais que a gente hebrea 
com o exercício e a ev.olu~ao da Medicina. Sempre que lhe foi 
possível , o judeu perseguido, nos piores momentos de sua história · 
atribulada, ia, de preferencia, se refugiar, se realizar, se ultrapassar 
e se destacar exatamente nesse campo. Sua própria filosofia reli
giosa o conduzia . Maimonides, no. século XII , rezava na Ora~ao 
aos Médicos: "Ó Deus, Tu me indicaste para que eu cujdasse ·da 
vida e da morte das Tuas criatura~ e aquí estou eu, preparado para 
a minha carreira". Medicina e Teología davam-se as maos, ou 
marchavam paralelas, inúmeras vezes, ao longo do tempo, na vida 
rabínica. E o gueto e a " judería" sublimavam seus complexos nao 
tanto no enriquecimento cúpido, de que foram sempre acúsados e 
para o qual eram paradoxalmente empurrados pela hipocrisia e 
pelo ódio da " periferia" , mas no cultivo da "divina arte de curar", 
que lhes permitía sonhar com o homem sem barreiras, sem fron
teiras, aceito ou aceitando, tolerando e tolerado, compreensivo e 
compreendendo, irmanados pelos destinos da espécie. Em seu 
testamento famoso (1559) dizia Joao Rodrigues de Castelo Branco, 
o Amatus Lusitanus , que foi médico assistente do Papa Júlio 111: 
" Todos os homens foram por mim considerados iguais, qualquer 
que fosse a sua religiao, fossem eles judeus, cristaos ou mao
metanos". 

Voca~ao e heran~a de fundas raízes , a Medicina era afirma~ao 
pessoal e até defesa. Mais ·facilmente que um banqueiro poderoso, 
o médico judeu sobrevivía as grandes tragédias do seu povo.' Na . 
hora do exílio ou do massacre, ele encontrava nao raro um 
tratamento mais humano. Dom Joao 1 de Portugal consentiu num 
dos morticínios do dominicano Francisco Ferrer (" Batismo ou Mor
te!" ) mas nao permitiu que lhe tocassem nos médicos hebreus de 
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sua confianc;a. Ao expulsar centenas de milhares de marranos e 
de impenitentes do seu reino, imprensada pelo Grande Inquisidor, 
Isabel a Católica bateu-se desesperadamente por urna excec;áo de 
interesse muito pessoal : os seus médicos. Bateu-se em vao. Mas 
em geral os médicos circuncisos tinham privilégios que seus corre
ligionários desconheciam junto a imperadores e reís, príncipes e 
papas. Até de certos impostos anti-judaicos eram liberados. Mas só 
os últimos séculos puderam. oferecer, com pleno proveito para o 
mundo, a oportunidade a que os médicos judeus tinham direito. 

Noel comec;ou a ter consciencia de que estava apenas se 
integrando numa das mais altas tradic;óes de seu povo quando se 
viu incorporado ao Servic;o de Saneamento da Baixada Fluminense, 
na func;áo de médico do pessoal engajado na obra gigantesca. 
Pertencia agora ao .Ministério da Agricultura , mas nao estava mais 
na amável sinecura de Botucatu . Operava numa regiao infestada 
pela malária, regiáo tornada improdutiva para o país, humilhac;áo e 
desamparo do Homem. Os trabalhadores mobilizados pelo sanea
mento lembravam os antigos . cristáos atirados as feras : vítimas 
cativas do mal que enfrentavam. A populac;áo deficitária e rarefeita 
da zona acorría também, ardendo em febre, ao seu Posto de 
Saúde. Noel nao estava ali para revolucionar a Medicina ou 
simplesmente a malarioterapia. Mas via-se, afinal , profissional
mente engajado, pela primeira vez , diante da miséria coletiva e de 
mil e urna unidades ihdividuais de sofrimento. Os anofelinos eram 
donos de um território que valía por muito país europeu. Tinham 
que ser destruídos ou neutralizados. Noel se entrega, com paixao, 
ao servic;o. A rir e a pilher.iar, como sempre, vivia, penava e 
comungava com o povo. E levava suas preocupac;óes, o dia aca
bado, p~ua o seu apartamento no Rio, sempre urna história a 
contar, corac;ao machucado. Falava com agonia e revolta da 
pobreza e dos horrores vistos . Mas sentía-se gratificado: estava 
sendo realmente útil , orgulhava-se de poder antever os resultados 
do trabalho comum, que era ingente. 

Urna noite, ao chegar a· casa (Elisa voltava também do tra
balho), ele conta, sem esconder a irritac;ao, que o Professor Mario 
Pinotti , di retor do Departamento Nacional de Malária, passara 
o dia em visita a Baixada. Examinara com o maior interesse 

' 
remédios, fichas, estatísticas, relatórios, dependencias. E ficara 
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profundamente chocado com o número de servidores anónimos 
em licenc;a para tratamento. 

. - ~ P?r isso, que o trabalho nao anda! É urna po~ca vergonha! 
Ass1m nao e poss1vel continuar! 

E voce ouviu c·álado? - perguntou Elisa. 
Nao. 
Disse o que? 
Que a soluc;áo estava nas maos dele. 
Como assim? 
Foi o que ele perguntou . 
E voce? 

-. Expliquei que bastava ele conseguir de Cetúlio urna porta
ría : "E expressamente proibido apanhar malária ou qualquer outra 
doenc;a sem autorizac;ao prévia do Coverno". 

Voce disse? 
Claro. 
E ele? 
Ouviu ... 

E como quem justificava a sugerida po.rtaria: 
- Estamos ou nao estamos numa Ditadura? 
Elisa foi apanhar urna garrafa, encheu o copo, uísque ou 

similar. · 
- Espero que pelo menos isso voce nao ten ha di to. 
- Mas pensei . 
Apanhou o copo, rosto se iluminando num sorriso: 
- E eu ?e~~onfio que ele percebeu . Ou muito me engano, ou 

o cara leu, d1re1t1nho, o que eu estava pensando. . · 

XXVIII 

Esperando vez ••. 

A guerra fervia na Europa. 
Os mesmos alemáes que afundavam navíos no tempo em que 

Salomáo Nutels vivía no Recite a sua comédia de enganos acos
savam agora, ainda mais terríveis, o litoral brasileiro. 

A Franc;a fora esmagada, París ocupada, muita gente, lá, 
colaborando, gente no Brasil colaborando também, abertamente 
ou nas trevas . Tempo de 5. ª coluna em todo o mundo e de milhóes 
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de judeus em campos de concentrac;áo. Hitler bufejava e destruía, 
monstruoso e grotesco. Multidóes haviam caído. Multrdóes cai
riam . O Brasil acompanhava o placar dos acontecimentos, a gran
de massa contra o nazismo, Getúlio no seu chove-náo-molha, 
pressionado de dentro e de fora, pela direita e pela esquerda, 

• procurando ganhar tempo, sabendo que, geograficamente, nao 
tinha condic;óes de assistir a guerra na tranqüila posic;ao de ven
dedor, como fizera a Argentina em 1918 e como iria fazer até o fim 
da nova tragédia. O mercado comprador, dos dois lados, era 
imenso. Mas a cartada que o mundo jogava, a tomada de posic;áo 
entre o integralismo que envenenava milhares, e o anti-nazismo, 
que ao Governo convinha confundir com o comunismo, agitava e 
inquietava o país . 

A posic;áo de Noel pessoa-humana fora automaticamente assu
mida. Viera ele dos. guetos da Rússia, seus ii"máos de ra~a, religiao 
ou destino de povo estavam sendo massacrados nos campos de 
concentrac;áo. O sofrimento dos seus ele o identificava com o 
sofrimento do homem apenas, oRde quer que houvesse homem 
pisado, povo oprimido, human.idade ao desamparo. O Brasil tinha 
muita matéria humana para identificac;áo com os sofrimentos que 
Noel conhecia e para receber um desdobramento da solidariedade 
que ele devia a sua gente. A Medicina abria-lhe a oportunidade· de 
servir . Seu trabalho na Baixada adquiria, assim, um sentido eterno. 
Mais de uma vez, ao longo da carreira, ao se auto-examinar, ao 
tentar explicar suas atitudes, quase sempre assumidas de impulso, 
Noel teve ocasiáo de afirmar: "Fac;o isso porque sou judeu ... ", 
"entendo bem isso porque sou judeu". Mas somente se lembrava 
dessa condic;áo interior na hora específica da análise. Aparente
mente pouco tinha de judeu no convívio dos homens, tanto no 
juízo de estranhos quanto no seu próprio julgamento . . 

Dentro do espírito de sua tradic;áo, porém, ele herdara o gosto 
do inesperado, a procura do inédito e a insatisfac;ao das etapas 
vencidas . Desnascera burocracia, desamava rotina. Tinha a paixáo 
do imprevisto. Por mais profundamente empenhado que se encon
trasse numa tarefa (o ostensivo gozador da vida, nele, tinha muito 
de fuga, forma de protesto, chicote amável , quando muito passa
geira aceitac;áo) Noel era sempre o Homem de orelha em pé·, 
aberto ao primeiro desafio da aventura. 

A luta contra a malária na Baixada, empolgante porque difícil 
e de precários recursos, estava praticamente vitoriosa. Já era 
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mesmo, como acontecera na ltália de Mussolini e dos pantanos 
pontinos, um dos itens prediletos da recente propaganda getulista. 
De fundamental importancia, é claro, mas aos poucos se tornando, 
para Noel, um dia-a-dia sem imaginac;áo. 

É quando Noel e .Joáo Alberto se encontram. O antigo mili
tante da Revoluc;áo conseguira de Vargas carta branca para a 
realizac;áo de um velho sonho: acabava de ser criada a Fundac;áo 
Brasi 1 Central . 

Joao Alberto Lins de Barros, urna das personalidades mais 
controvertidas da "entourage" presidencial , vinha das revoluc;óes 
da década de 20, vivera a epopéia _da Col una Prestes, subira com o 
Movimento de 30, conquistara a interventoria federal em Sáo 
Paulo, vitorioso detentor de grand~s postos, mas dizia ter urna 
dívida com o sertáo brasileiro, palmilhado e sofrido nos tempos 
heróicos da Coluna: desbravar, sanear, recuperar o distante sertáo. · 
So_nhava com indústrias e estradas, escolas e hospitais, semeador 
de cidades , implantador de campos de pouso pelo país adentro. 
Comandava agora a F. B.C. Precisava de equipes de selec;ao: enge
nheiros, técnicos, médicos especializados, sertanistas de vocac;áo, 
gente capaz de se integrar definitivamente com o pioneirismo da 
obra e a soluc;áo dos seus problemas. 

Um dos inimigos a enfrentar, no corac;áo de Goiás, era a 
malária. Noel se fizera doutor em malária. Estudara-a in anima 
nobile , em seu próprio corpo. Era um dos homens fundamentaís 
para Joao Alberto. 

- Voce náo quer aplicar, no sertáo de Goiás, o que aprendeu 
aqui? A Fundac;áo precisa de homens como voce. Boa vida nao vai 
ser, mas é apaixonante. 

Goiás? Sertáo? Fim de mundo? Santa Helena? Rio Verde, 
jacaré, piranha? 

Os olhos de Noel fuzilavam . 
Nesse dia ele chega em casa mais tarde que de costume. Vai, 

vem, volta, avanc;a, pigarreia, diz um palavrao, tem qualquer coisa 
a contar, El isa de olho ... 

Afinal, na base da c9nversa mole, conta que estivera com o 
Ministro Joao Alberto. Papo bom . Fundac;áo Brasil Central . Um 
milhao de planos... · 

- Aquilo é um sonho. Cobra, lagarto, onc;a , jacaré, tatu ... E 
vale tudo ... Chegou a me convidar pra fazer malária em Goiás .. . 
Até lugar de enfermeira, pra voce, ele ofereceu ... 
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Fez um "suspense" de fingida despreo~upac;ao . Depois , calme, 
o olhar cabreiro, pergunta: 

- Voce topava? 
- Por que nao? - disse Elisa. 
Noel arregalou os olhos: 
- Palavra? 
Quase sem acreditar, deixa-se cair numa poltrona: 
- Voce nao imagina o alívio que me deu ... Me tirou um peso 

da alma ... Voce é muito grande ... 
- Por que? 
- É que eu já tinha assinado o contrato. 
O problema agora é providenciar as coisas, acertar os pon

teiros. A vida de ambos vai tomar rumo novo, inteiramente nao 
previsto . 

Em seu novo cargo, Noel vai ganhar um pouco mais que na 
Baixada. Elisa é qu~ vai sofrer urna pequena reduc;ao : fazia tres 
contos por mes na lmobiliária, vai receber agora menos de um .... 

Pela primeira vez Noel ia ganhar mais que Elisa. Por pura 
intui<;ao, sem plano maior, ela se habilitara, pouco antes, para o 
modesto posto: fizera um curso de enfermagem. 

Novos empregos em vista, come<;am a preparar-se os doi~ para 
o sertao. Aliás, os tres . Em casa um menino ostentava, muito a 
judaica, um nome duplamente querido na família: Salomao, pai de 
Noel, fora tio carnal de Elisa, cujo avó materno também se 
chamava Salomao. 

XIXX 

Estágio em Rio Verde 

De trem vao até Sao Paulo. Lento, sujo, barulhento . Passam lá 
o Ano Novo de 43 . Os amigos sao muitos, do tempo de Diretrizes, 
de encontros no 99 da Xavier da Silveira em Copacabana (casa de 
Eugenia e Álvaro Moreyra), das tertúlias na casa de Aníbal Ma
chado em lpanema, aos domingos, das próprias visitas a capital 
paulista, quando funcionava em Botucatu . 

Estao praticamente arranchados em casa de Noemia Mouráo e 
Di Cavalcanti. Noemia quer, há muito, fazer um retrato de Elisa. 
Com longuras de requinte, urna pequena obra-prima está saindo. 
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Elisa imóvel , enquanto Noemia trabalha , fascina Di. Com extrema 
rapidez e seguran<;a Di faz nascer urna das mais belas e exóticas 
mulatas de sua carreira. E antes que Noemia houvesse concluído o 
retrato de Elisa, Di produz dois dos mais célebres retratos-carica
tura de Noel . A iconografia de um e de outro, nessa época, já é 
grande e marido e mulher come<;am a viver também nas paredes 
dos amigos . 

Mas Sao Paulo é pausa para adeus. Urna camionete os leva 
para Rio Verde, com dormida em Uberlandia. 

A vida vai recomec;ar em Goiás . Intensa e ardente. Encontram . 
em febre o sertáo que visitam. De. trabalho . De planos. De espe
ranc;;as . Joáo Alberto era um sonhador fascinante e irrealista. Mui
tas idéias, grande inteligencia, imagi.nac;áo pegando fogo . Conhe
cera na década de 20, nos encontros e desencontros da selva, um 
salesiano perdido no mato, o padre Colbachini . Dele ouvira relatos · 
quase inacreditáveis sobre o abandono do homem sertanejo e em 
particular sobre a miséria e a morte do índio em contato corn o que 
naquele tempo se acreditava ser o homem civilizado . 

O jovem tenente, na ocasi~o improvisado em tenente-coronel 
e Comandante do 2. 0 Destacamento da Col una Prestes, deixa-se 
comover até as entranhas com os relatos do padre estrangeiro. E 
promete-lhe, depois de urna longa conversa de noite, madrugada e 
~anha nascendo, que, quando fosse alguém e tivesse condi<;óes, 
voltaria ao sertáo para trabalhar por aqueles compatriotas exilados 
no seu próprio país . 

A oportunidade viera com a Funda<;áo Brasil Central. 
Engajado na grande obra, Noel ainda nao está em contato com 

os índios . Nao é propriamente o silvícola que interessa a Joáo 
Alberto . É o sertanejo qualquer, índio ou nao, o brasileiro acabo
ciado e miserável . 

Joáo Alberto sonhava levar a indústria, os métodos modernos 
de trabalho, os remédios, o livro, quería capitalizar e multiplicar as 
potencialidades do solo e da gente. 

Homem de mil plan~s e comprometido até as raízes com o 
regime, nunca seria 100% o homem da Funda<;áo que precisaría 
ser. Mas as coisas estáo sendo feitas ou tratadas, os caboclos sendo 
arregimentados, tratados, contratados, estimulados, as coisas estáo 
mudando na periferia, o sertáo está sendo agitado. Está operando a 
Usina de A<;úcar de Santa Helena, perto de Rio Verde. Arroz se 
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planta, arroz se vende, escotas, beabando o povo, se instalam 
muito a confusa, com vil politicagem a volta, perturbando. 

Na febre geral, Noel Nutels se integra. O próprio caos o 
fasc ina, a confusao e o improviso reinantes nao sao motivos de 
choque para o seu temperamento boemio. O médico, porém, 
especialmente o médico de massas que vem surgindo, sente-se 
mais urna vez realizado . O Prof Edmundo Blundi , que o surpreen
derá no trabalho em Rio Verde, no ano de 47, sintetiza o que viu : 

- Tratava da própria malária e da malária de milhares. 
Nesse heróico esforc;o Elisa colaborava com alma. Chegara 

mesmo a fazer urna temporada no Río para um curso de Entomo
logia Aplicada a Malária. 

Fizera o curso, deixara o menino com a avó materna (o clima 
do sertáo o hostilizava), precisava encher o tempo. Trabalho 
case1ro tinha pouco, moravam numa pequena pensáo de prec;o 
amigo. 

Eu nao posso jurar, - diz ela ainda hoje - mas Noel , que 
era mais viajado, garantía que pensao igual talvez houvesse alguma 
em algum canto do mundo. Pior é que nao era possível. Nem mais 
divertida .. . 

Divertid.a teria que ser: Noel estava lá. 

XXX 

O novo desafio 

Cerca de dois anos sao vividos em Rio Verde, outros dois em 
Santa Helena, a da grande Usina, em alegre comunháo com 
aventureiros, no bom e no mau sentido, com enfermos e conva
lescentes. 

Marido e mulher se completam, se entendem, numa euforia 
permanente. Lanc;am pontes para os desconhecidos, tem o dom de 
fazer amizades e a mesma humana preocupac;ao com a miséria que 
os cerca, no meio dos ávidos ganhadores . 

Em pouco tempo o malariólogo da Baixada Fluminense é 
aprendiz ou praticante de clínica geral , colabora com os colegas, 
quando calha, porque o trabalho é muito e todas as doenc;as do 
sertáo e da cidade vem bater a sua porta. É o ilustre Edmundo 
Blundi quem enumera os mil desafios da regiáo: "Malária, sífilis, 

• 
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lepra, verminose, desnutric;áo, elevada mortalidade infantil, tuber
culose". 

Entre as muitas doenc;as e ao longo das picadas e veredas 
abertas pelo desbravador branco (branquejado ou branquejante) 
destaca-se, implacável., a tuberculose que, dentro de poucos anos, 
crescendo com eles, vai ser o desafio específico e pessoal que Noel 
nao recusa. 

A malária espera nos charcos e pantanais, nas águas paradas. 
lndepende· do homem, de quem chega ou sai. É mal na to~aia . No 
sertáo como no mundo. O homem, da terra ou de fora, é apenas o 
"campus" onde o anofelino se instala. 

Já a tuberculose, pelo menos para o habitante legítimo da 
selva, seu dono de muitos séculos, é mal adventício. Vem · na 
garupa do invasor. Ou melhor: na sua tosse, no seu ·bafo, no beijo 
ou no aperto de máo. É a companheira oculta do desbravador. 

Noel viu logo a extensáo e a gravidade do problema, que iria 
dar novo rumo a sua vida. O branco chegado ao sertáo trazia 
consigo instrumentos para neutralizar ou repelir o inimigo local , 
causador da malária. Quanto maior fosse a sua penetrac;áo, porém, 
mais campo desprotegido encontrava para a fácil ·implantac;áo de 
males próprios . Especialmente a tuberculose ... 

Anos mais tarde, quando já internacionalmente conhecido 
pela obra realizada, na célebre entrevista concedida ao Pasquim , 
Noel lembraria que, desde os tempos da primeira colonizac;áo, a 
tuberculose vinha sendo o mais temível bacamarte manejado pelo 
portugues contra a seta e a borduna dos índios , embora sem 
malícia trabalhado . Anchieta e Manoel da Nóbrega, os dois gran
des missionários do 1 século, seriam portadores, eles mesmos, do 
bacilo que 300 ou 400 anos depois seria descoberto e batizado. 
" Aquela jibosidade do Santo Anchieta, que era realmente um 
santo, provavelmente eré;\ tuberculose na coluna vertebral . A des
cric;áo da marte de Nóbrega, as hemoptises, confirmam tudo isso" 
Os heróicos jesuítas nem por sombras poderiam imaginar que a 
mortandade vinha deles . 

A razia trazida com a simples aproximac;áo do branco (ou 
similar . .. ) veio se confirmando através dos séculas, sempre que 
entrava em contato com o índio sem defesas organicas. Com o 
tempo, a observac;áo comec;ou a se confirmar e esclarecer. É o 
testemunho do já lembrado Padre Colpachini , recordado pelo 
mesmo Prof . Edmundo Blundi : " Vivia no Meruri , entre os Bororos, 
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há mais de 30 anos, cumprindo desígnio apostolar. Era urna tribo 
de 9 .000 índios, pacífica, feliz e saudável. Um dia, contou-me o 
padre , surgiu um branco, magro, febril , escarrando sangue, que foi 
acolhido caridosamente. Meses depois ocorreu urna terrível mor
tandade : dos 9.000 índios, salvaram-se 900" 

Sediado agora em Santa Helena, esperanc;a de enfermos, ale
gria de enfernos e saos, Noel nao está interessado na política 
interna, errada ou certa, da Fundac;ao. Nem, muito menos, nos 
desacertos ou rivalidades desta com a Expedic;áo. Roncador-Xingu , 
outro órgáo federal de enorme alcance teórico e patriótico, mas 
que, na opiniao dos mais entendidos, fora criado apenas para 

• 
afastar das abas de Getúlio um antigo e incómodo colaborador, o 
Coronel Flaviano de Matos Vanique, entáo sediado em Xavanti_na. 
Dizia-se que, homem de confianc;a de Getúlio, se desentendera 
com outro homem de confianc;a do mesmo, o "tenente" Gregório, 
que era mais do peito e que tao fatal seria, anos depois, ao risonho 
Ditador .. . 

Expedic;áo e Fundac;áo, porém, nao eram problemas de Noel. 
Noel gostava era do mato, das multidóes anónimas da selva . Com 
sertáo e sertanejo cada vez mais se identificava. E o índio, por 
enquanto apenas entrevisto , estava comec;ando a entrar em seu 
sangue . 

em Santa Helena, 

o mundo em com~o . .. 
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XXI 

Gente boa 

Da mesma Botucatu onde Noel estreara o seu diploma vinham. 
eles. Gente de c idade pequena e fraternidade com .a terra . Esporte 
e meio de vida, para o pai , formar, comprar, vender fazendas . 

Era o seu elemento . 
E alimento. 
Nesse clima e nesse amor, tinham os filhos crescido, amigos 

de livre cavalgar pelos campos, sentir o cheiro de mato, grito de 
terra, alegria de sol. 

Mas por vol ta de 1935 a família se estabelece na capital, os 
filhos prec isando completar os estudos, os velhos no descer da 
encosta . 

Há duas moc;as, os rapazes sao cinco . As moc;as casam-se, 
alguns dos rapazes se acostumam . Dois, porém, sao indomáveis. 
Cláudio morre de tédio no escritório da Companhia Telefónica . 
Escrever é seu gosto, fugir seu desejo. Sao Paulo sufoca. Orlando, 
o mais velho, trabuca também . Para os dois, a Paulicéia é a 
opressao desvairada de todos os dias da semana, cada vez mais 
tumultuada e tumultuária . Nao se tala ainda em poluic;ao, mas as 
radiografías den.unciam todos os dias pulmóes envenenados. Seus 
habitantes sonham em ve-la ultrapassar, já nao o Rio de Janeiro, 
café pequeno para o bairrismo paulista, mas Buenos Aires. Em 
populac;ao e no resto. Pelo jeito, vai acontecer ... Mas o mais velho 
dos Villas Boas nao pretende esperar por essa tragédia sem pro
testar, passivamente sentado a urna mesa de trabalho no escritório 
da Standard Oíl. 

Moram numa casa enorme. Acaba de tornar-se maior: os pais 
morreram . Apesar de maior, para Orlando e Cláudio está mais 
opressiva. Perspectivas, só há lá tora. Mas de· mais carros na rua , 
mais andares nas casas, com certeza na deles, mais barulho na 
indústria , ar mais pesado, mais vazio nas almas. Sentem-se radical
mente incompatibilizados com a cidade que mais cresce no Brasil . 
Vai crescer em cima deles. Há algo mais grave: para os mais 
inocentes, é a cidade que mais cresce, nao no Brasil , mas no 
mundo. Nao pode parar . Ninguém a segura. Para muitos, é um 
motivo de orgulho . Para eles, nao. Deles, o problema é respirar . O 
Brasil é grande, o mato é maior. E melhor. Com ele sonham . 
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Amazonia, talvez? 
Xingu; quem sabe? 
O Araguaia, por qualquer estranha razao, fascina mais. 
- Vamos? Nao vamos? 
Vao. 
Num mesmo día, em duas companhias diferentes, dois irmaos 

Villas Boas se demiteni ... Semanas depois estao em Goiás. Um 
pouco a doida. Ou muito . Para ficar ou continuar, se possível. Para 
voltar, nunca. Fazer o que? Veriam ... ludo bom, desde que no 
meio do mato, com índios ou nao, macaco pulando, boi burro 
entrando na água, piranha comendo, correnteza clamando, cacho
eira no estrondo, urro de onc;a · com fome, bando de maitacas 
anunciando no céu descoberta de jaboticaba, jeq~itibá desabando 
com raio no meio. Mas nunca mais arranha-céu, mesmo que eles 
nao arranhassem tanto quanto o paulistano imaginava. 

. É quando aparece a notícia de que estavam em Sao Paulo o 
Coordenador da Mobiliza~ao Económica, Ministro Joa6 Alberto e 
um certo e ainda capitao Vanique, este em missao específica: 
ex-chefe da guarda pessoal de Getúlio, tora agraciado com a chefia 
da Expedic;ao Roncador-Xingu , criada com arrojados intuitos de 
penetrac;ao nos mistérios da selva . 

Era exatamente o que sonhavam os irmaos botucatenses, 
sonho ainda impreciso, mas agora exeqüível . 

E como os jornais diziam que Vanique estava na capital 
paulista expressamente para mobilizar gente de escol para a grande 
empreitada, os Villas Boas acham a coisa mais natural do mundo 
voltar a Sao Paulo, talar diretamente a Vanique e comec;ar tudo do 
quilómetro zero. 

Acham natural e nao hesitam . Levam apenas o vago temor de 
nao corresponderem a todos os requisitos exigidos. Dois dias 
depois estAo em Sao . Paulo, corac;ao na boca, procurando o capi
tao . Que nao é bem um capitao tamanho família. É baixinho. Mas 
despachado. Ve entrarem aqueles dois rapazes . Bem vestidos. 
Olhos brilhando. Gente boa. 

Pretendem o que? 
Participar da Expedic;ao. 
De onde sao? 
Aqui de Sao Paulo. 
Da capital? - pergunta com desprezo. 
Do interior. Botucatu. 
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Ele sobe e desee com os olhos, sondando . 
- Sabem ler? 
Os do is, no mesmo espanto. 
- Claro! 
- Ler o que,· no mato? - pergunta o pequenino chefe 

grande. - Eu preciso de homens. Pra enfrentar on c;a, índ io , 
floresta . Pra carregar peso , agüentar doen c;a de mato, fome, cata
pora, maleita . Capaz de brigar . Até cangacei ro me serve. Mas 
macho! Nao gente de colarinho e gravata (naquele t empo era 
comum . .. ) . Quero sertanista, nao doutor. 

E quase impaciente: 
- Sinto muito! 
O rlando ainda quis insistir. 

Um assessor, gentil , mostrou-lhe que era inútil. Perder tem
po ... Para aquela mi ssao, que era duríssima, o homem que se 
desentendera com o " tenente" Gregório só acreditava em canga
cei ro e analfabeto. 

- A nossa Expedic;ao nao é romantismo . É t rabalho pesado . 
Lamento muito - dizia o assessor . - M as para voces nao deve 
faltar emprego em Sao Paulo, a cidade está crescendo ... Nao vao 
desanimar ... 

Eles nao desanimaram . Agora a Exped ic;ao Roncador-Xingu 
torna-se urna questao de vida ou de morte . Dao marcha-a-ré . 
Araguaia outra vez. E quando, tempos depois, a Expedic;ao chegou 
ao local onde ho je se encentra Aragarc;as, os dois se apresentam de 
novo . Mal vestidos , barba por fazer. Nome? Filiac;ao? Naturali
dade? Vao d izendo . Sabem ler? Sabem nao .. . As fichas ffcam 
prontas. Sao engajados como pedreiros no recente campo de 
av ia<;ao ... 

É um recomec;o de v ida .. . 

O campo de pouso nao é dos mais repousantes. Días deP.ois, 
um aviao está sendo manobrado, se atola no chao . Tinha chovido 
muito . O comandante pede auxílio . Os diligentes pedreiros estao 
perto . Acorrem . O comandante está vendo. Pela rapidez da ac;ao, 
pelas providencias tomadas, pelo jeito só, percebe que é gente do 
melhor gabarito . Tira um papo. Recupera o aviao, vai ter com o 
chefe do setor naquele fim de mundo, Francisco Lane, aparentado 
com os Lane do M ackenzie College. ' 
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- Voce se queixa de falta de gente capaz e eu acabo de 
descobrir um desperdício : gente muito boa, tipo escritório, que 
voce podia convocar. 

E aponta os Villas Boas, longe. 

- Os pedreiros? Sao ótimos! Só tem um defeito: analfabetos! 
- Nao é possível ! · 
Lane mostra-lhe as fichas, com retrato e tudo. 
- Garanto que nao sao! . 
M anda chamar os rapaz es . 
Apertados, eles confessam o crime: sabem ler . 

- Mas por que negaram? 

- Porque o Coronel Vandique; em Sao Paulo , disse-nos que 
só aceitaria cangaceiros e analfabetos. Nós estávamos doidos por. 
entrar na Expedic;áo e nos apresentamos aquí como analfabetos 
mesmo . 

A crise de gente qualificada era grande. No día seguinte sao 
ambos promovidos para o escritorio e Orlando Villas Boas é 
designado por Francisco Lane como secretário dó setor . Eles nao 
semente liam: redigiam também! 

É desse momento em diante - no caso, por acaso - , que o 
nome dos Villas Boas comec;a a se confundir com Brasil Central , 
Roncador-Xingu e todo o lado nobre de duas instituic;óes que a 
política, a improvisac;ao e a irresponsabilidade váo atrapalhar. 

Dentro em pouco, vindo do sertao, o ministro Joáo Alberto 
terá ocasiáo de conhecer pessoalmente o esclarecido secr~tário de 
Aragarc;as. Aos poucos Orlando vai conhecendo e fazendo amigos 
entre os médicos, professores e enfermeiros, dedicados e ma1 
pagos, que sobem o Araguaia nos barcos afoitos e operam pro
dígios nas barrancas do río. 

Com o tempo, conhecerá, ali mesmo, aquele que será seu 
grande amigo, o mesmo que vinte e muitos anos depois, pergun
tado se poderia apontar algum brasileiro para o Premio Nobel da 
Paz, responderia sem hesitar: 

- Os irmaos Villas Boas, é claro . 

Os Villas Boas, a mesma pergunta~ possivelmente diriam : 
Noel Nutels. 
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Orlando (ao centro), Leonardo e Cláudio Villas Boas. 
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XXXII 

Descobertas 

Esse encontro com os Villas Boas data de 1946, um pouco 
além de Xavantina . Muita água carrera por baixo da ponte, muita 
ponte fora levada pelas águas. Orlando já é nome feíto no Brasil 
Central , subida rápida, já comanda a Vanguarda da Expedic;ao 
Roncador-Xingu. Noel , por sua vez, acompanhado por Elisa, está 
perfeitamente integrado naquela boca de sertao . Cercado de nor
destinos por todos os lados, a mesma gente simples em cujo meio 
crescera, rude em Alagoas, de alegres estudantadas no Recife, já 
sofisticada entre os boemios e escritores que freqüentavam Di
retrizes . 

Em Goiás, comec;ara pelo Río Verde, caminhara um pouco 
mais, até a Usina Santa H.eJena onde, segundo o próprio Orlando 
Villas Boas, " já havia realizado um excelente trabalho : 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 aumentar sua· pro
du~ao de a~úcar . E o caboclo aprendeu que a sezao vinha do 
bichinho voador, da muri<;oca; e nao do mau cheiro do brejo, 
como ele, seu pai e seu avo sempre acreditaram". 

Noel já deixara urna vez Santa Helena, ao participar de urna 
missao na confluenciá do Tocantins com o Araguaia, em busca de 
local para um novo povoado, base de futuras penetrac;óes. "Criar 
cidades com botica, igreja e jardinzinho no centro era o grande 
sonho do Ministro Joao Alberto." 

Nesta missao tivera o seu primeiro contato, um pouco apreen
sivo, com o índio "ao natural", exatamente os gavióes, terror dos 
indianistas que os procuravam pacificar . O simples nome daquela 
nac;ao causava panico, flecha e borduna imaginadas no ar, histó
rias de churrasco de branco, enchendo o sertao, dando assunto a 
jornal . "Mas Noel - acrescenta Orlando Villas Boas - acompa
nhando o encarregado do SPI , seguiu até o ponto em que os índios 
haviam aparecido. Queimado do sol do To.cantins, rosado como 
um camarao, o novo sertanista - com seus milhóes de sardas nas 
costas - parecía já preparado a pimenta-clo-reino. Sentía-se mor
to, varado de flechas , moído a bordunadas, mas nada aconteceu." 
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Logo ele veria que pacificados precisavam ser, nao os índios, 
mas os indianistas. 

A chegada de Noel a Xavantina, guiando um fordinho de 
bigode (bigodao era o dele) fora um acontecimento. Está pene
trando na prac;a forte comandada por Vanique, chefe da Roncador
Xingu, há muito incorporada a F. B.C. Vanique, de estalo, mostra o 
seu desagrado . Noel é a antítese do chefe implacável , duro, 
fechado, complexado, intransigente. É o que hoje se chamaria o 
cara legal por excelencia: o brincalhao já conhecido, anedoteiro 
impenitente , homem de relampagos de espírito, sempre de As
censo e Manuel Bandeira na ponta da língua, navegando bem em 
Carlos Drummond de Andrade, versos dos folhetos de feira do 
Nordeste prontos para entrar no papo, quando nao as quadrinhas 
ineverentes das sentinas de todo o país. Colecionador de precio
sidades escatofónicas, para usar o neologismo de Antonio Houaiss, 
alimentava, com e.las, muita conversa auerendo morrer ... 

É assim que ~ casa dos Nutels, naquele desperdício de mundo, 
se torna a mais festiva e a mais procurada, "ponto de encontro e de 
conversas ao cair da noite e parada obrigatória dos v isitantes que 
chegavam a Xavantina". 

M as importante, mesmo, é a ponte entre essas vidas de 
destinos irmaos . De forma\ao tao diversa, eles amam a selva, o 
homem anónimo, estao comec;ando a amar o propriamente homem 
anónimo da selva. Olham, com a mesma revolta, a injustic;a e a 
incompreensao dos que estao chegando. Nao tem a nostalgia da 
cidade grande, nao se sentem sós no silencio da mata. E sao páreo 
duro num papo. Tem assunto infindável para noite adentro, nas 
entradas incertas do sertao sem estradas . 

Naquele descobrimento recíproco de entendimentos inespe
rados , Orlando e Noel surpreendem-se, de repente, em Botucatu. 
Um cresceu lá, o outro assinou lá as primeiras receitas, ambos 
tinham amigos comuns e a coincidencia de muitas histórias vividas 
ou ouvidas. 

É nessa hora de vivas lembranc;as, rio fundo da mata, que Noel 
tem urna brusca evocac;ao. Foi em Botucatu que recebeu o cha
mado. De Botucatu correra ao Rio na rnaior angústia . A mae, que 
entao morava no Rio (já nada lhe restava no Recite, a nao ser urna 
sepultura no cemitério israelita), estava agonizante. Ele chega, 
assiste a morte, acompanha mais um sobrenome Nutels a um novo 
cemitério israelita na Zudamérica de seus sonhos infantis . E volta, 
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enxuto de palavras, para Botucatu . Aquele era um assunto apenas 
seu. Era seu jei~o de ser, diante do irremediável : aceitar calado. 

Mas dessa vez, diante do novo amigo, ele evoca longamente, 
comovido, a figura querida. 

Pouco tempo depois, quando Elisa, grávida, sai de Xavantina 
para o Rio, onde parecia m·enos arriscado ter filho , Orlando ve que 
Noel diz a esposa a meia-voz, na partida: 

Se é mulher, voce já sabe o nome, nao é? 
Claro! ' 
Qual é? 
Que bobagem, Noel ! Entao eu nao sei? 

Noel fica sério : 
- Mas com h, entendeu? Eu · só entendo Bertha com h ... 

XXXIII 

Mundo novo 

O teco-teco descia. 
Descendo e crescendo, rumo aterra. 
Sertanistas, sertanejos e marginais olham deslumbrados a ale

gria que chega. 
Alegria e esperanc;a. 
Partida marcada para o Maritsauá, tres batelóes apinhados, 

material abundante, armas, roupas, mantimentos, a vanguarda da 
Roncador-Xingu recebia com festa aquela tranqüilidade que po.ucas 
missóes anteriores tinham conhecido : médico próprio, com toda a 
parafernália de prevenir e curar nos desencontros da mata. 

Apoio de quem se aventurava, esforc;o de sobrevivencia, era 
também elemento precioso nos relacionamentos do deserto verde 

' 
principalmente quando nas maos do gigante bem humorado que 
desembarac;ava do teco-teco o vasto corpanzil vestido de sardas. 

· Noel fora nomeado médico da Expedic;ao Roncador-Xingu pelo 
Ministro Joao Alberto, logo após ser esta confiada aos Villas Boas 
no ano de 49. Vanique fora afinal desligado para alívio de todos e 
também dele próprio . A contingencia de sucessivos encontros · com 
os índios em estado natural nao combinava muito com seu sangue, 
diziam más línguas. , 

Aquele engajamento definitivo de Noel na Expedic;ao e a 
alegria do teco-teco descendo na saída para o Maritsauá, afluente 
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inexplorado da margem esquerda do Xingu, abriam mais urna vez 
horizontes novas na sua vida. 

A comunhao dos rios e florestas, dos índios e feras (as mais 
terríveis eram minúsculas, náo de urro sacudindo a mata, mas de 
zunido interna! na boca do ouvido .. . ) valia pela descoberta, cada 
novo dia, de inesperadas responsabilidades com paixáo assumidas, 
já nao mais o simples gasto do desconhecido nem a superficiali
dade do imprevisto anedótico. 

Noel trabalhara na Baixada Fluminense contra o anofelino e se 
vira diante de um problema social ainda maior que o médico, de 
soluc;ao já conhecida. · 

Segundo o testemunho de Blundi, em artigo de 1946 para "O 
Gl.obo", a construc;ao da Usina Sul Goiana de Rio Verde, entao a 
maior indústria do Estado, só fora possível grac;as a extinc;ao da 
malária no pantanal "onde hoje se erguem grandes edifícios e 
belíssimos canaviais". A extinc;áo devia-se a Noel Nutels, já assim 
proclamado em julho de 46 . .. 

A penetrac;ao na selva ao capricho dos rios, aos tropec;óes nas 
picadas sombrias, ·buscando refúgio muitas vezes em águas even
tualmente despiranhizadas, para roubar a maior parte do carpo as 
nuvens de mosquitos, quando os repelentes faltavam , ia ampliando 
no médico Noel Nutels a consciencia de sanitarista que era o seu 
destino e vocac;ao .. Noel nao nascera médico para um , para alguns, 
para muitos doentes. Amando como poucos o homem sem nome, 
era um médico de populac;óes, muito ao feitio do seu talvez 
inconsciente messianismo de judeu. 

XXXIV 

Uma transatao judaica 

A afirmac;áo é de Orlando Villas Boas: o sanitarista Noel 
Nutels comec;a a surgir naquela primeira expedic;ao ao Maritsauá. 
Mas as raízes vinham de longe. Vinham da experiencia na Baixada, 
vinham das conversas com o tisiologista Edmundo Blundi em 46. 
Noel náo seria homem de se limitar ao campo de urna doenc;a. Era 
mais homem de olhar todas, de ver o conjunto , homem náo de 
parar na malária de fulano, mas de pensar nos outros também com 
malária e, principalmente, nestes e nos outros vitimados por esta e 
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pelas outras doenc;as, muito em particuíar pelas de calamidade 
coletiva. 

Blundi abrira-lhe os olhos para o problema nacional da tuber
culose. O aprofundamento pessoal no sertáo confirmava a palavra 
do tisiologista: era singularmente grave nas desamparadas áreas 
indígenas, onde o nativo tinha mais pavor de espirro que de arma 
de fogo . 

- O seu povo trouxe para o meu urna doenc;a que faz 
emagrecer, tossir e cuspir sangue. 

Es~a frase, que ouve de um chefe carajá em 1950, o cacique 
Maluah, ficará soando aos seus ouvidos para o longo do tempo. 

Quase instintivafl)ente ele assume sua parte de culpa naquela 
tragédia de milhares de homens. Desapareceu o judeu irreverente 
do Rotary Clube de Botucatu. Quem está presente agora· é judeu e 
brasileiro . E é justamente por vir de um povo milenarmente opri
mido e minoritário que ele com mais facilidade se confunde com 
aqueles homens pouco a pouco destruídos por urna civilizac;áo que 
nao desejam . 1 ndo ao T ocantins ou ·percorrendo o Araguaia, no Rio 
das Martes como na llha do Bananal , prostituída pela presenc;a do 
branca, vai se familiarizando aos poucos e crescendo em amor 
pelos que apanhavam , despreparados, a febre, a tosse, a cuspida 
sanguinolenta. Sente que já nao se pode limitar a malária. O 
problema é que a tuberculose é um mundo novo em cujas m·is
térios tem de penetrar se quer ser realmente útil aos índios de seu 
crescente convívio. 

Naquele ano de 51 o Servic;o Nacional de Tuberculose está 
precisando .reforc;ar os seus quadros. Um curso de especializac;áo e 
atualizac;~o de conhecimentos convoca os médicos do país. Oito 
meses de trabalho intenso ... Noel nao hesita. Vem ao Rio, táo a 
sério assume a dívida "de seu povo" com o povo da mata. Um de 
seus colegas no curso é um médico recém-formado que será dentro 
em breve um de seus maiores colaboradores, herdeiro futuro de 
seus compromissos com o homem sem nome: José Antonio Nunes 
de Miranda. Ao seu lado, Noel faz a especializac;áo, trabalha dia e 
noite, está cheio de planos. Já discutira com Miranda, no ano 
anterior, em Xavantina, urna idéia ainda em embriáo, que se 
tornará, pouco depoi·s, experiencia pioneira para exemplo do mun
do: a criac;ao de um servic;o aéreo de atendimento médico as 
populac;óes sertanejas . Se.ria preciso, para' isso, conquistar aliados 
em outros Ministérios, especialmente o de Aeronáutica; vital para 
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0 caso, e que já vinha de há muito colaborando com a Fundac;áo 
Brasil Central e auxiliando os novos bandeirantes da Roncador-
Xingu . 

Vinha dessa primeira experiencia a idéia de um servic;o orga-
nizado e permanente, urna espécie de hospital volante (volante em 
todas as acepc;óes da palavra). E enquanto sonhava, antecipava-se 
no imaginar o muito que seria preciso mobilizar para a execuc;áo 
do plano fecundo. Precisaría de todos os órgáós do governo, teria 
que recorrer, possivelmente, a particularés e empresas privadas. 
Orlando Villas Boas lembrou recentemente o que aconteceu . nos 
días áureos de Getúlio, quando Paul Renault sugeriu a entrega das 
regióes desocupadas do Brasil aos "dérracinés" do Velho Mundo. 
Sem passar recibo, Getúlio !\e preocupou com a ameac;a e pensou 
em Joao Alberto e em seus planos antigos que vinham da Coluna 

Precedidos, de séculos, por suas doen~as, os médicos só agora chegavam. 
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Prestes . Veio daí a Fundac;ao Brasil Central e, quase simultanea
mente, a Expedic;ao Roncador-Xingu. A visita de Joao Alberto a Sao 
Paulo com Vanique et al estava exatamente ligada ao problema e 
visava a obtenc;ao de recursos adicionais para o empreendimento. 
Tempo de guerra, clima e processos de guerra, pressao nas nacio
nais e nas multinacionais do tempo, nao foi difícil a colheita. Urna 
grande empresária oferece logo 80.000 litros de áfcool motor. A 
Antártica, sempre visada pelo sobrenome alemao de seus rnaiores, 
contribui festiva com 20.000 litros de bebidas, onde avultavam 
rum, conhaque e outros birinaites de abalar sertáo·. Urna multi
nacional qualquer entra com 30.000 latas de "corned-beef", exo
tismo que já havia castigado, na trincheira, os heróis paulistas da 
revoluc;ao de 1932 . 

Nao seria exagerado esperar, portanto, que os laboratórios 
farmaceuticos, tao beneficiados em tempo de paz pelo vasto 
hospital que era o Brasil, .. devolvessem parte dos lucros contri
buindo também para a grande campanha de saneamento do sertáo 
e das áreas indígenas. 

Com esses pro jetos vibrava Noel , a medida que se preparava 
para voltar ao sertao. Objetivo e prático, porém, sabia qÚe só 
podia contar de maneira efetiva com autoridades e entidades 
oficiais já identificadas com o trabalho que vinha sendo tentado e 
com suas necessidades mais prementes. 

Urna dessas necessidades, para o tisiologista que estava sur
gindo e que vinha dos próprios focos novos de tuberculose, era um 
modesto aparelho de raio X que lhe permitisse urna aparencia de 
pesquisa científica nas vastidóes da ilha do Bananal e de outras 
pobrezas. 

Noel volta a existir no Rio. Já nao é apenas o boemio de 
Diretrizes, mas um médico val ente do sertáo que agora faz o seu 
curso no S.N ,T. Seu trabalho anterior tivera a maior repercussáo. 
Está integrado num grupo de jovens médicos que se especializam, 
com a esperanc;a de entrar para os quadros do Ministério, numa 

• 
carreira difícil, mas apaixonante, vital para o país. Um dia, ele 
toma urna decisáo heróiéa . Dirige-se ao gabinete do Diretor do 
S.N .T., professor Pereira Filho. Vai pleitear, para maior eficiencia 
de seu trabalho na selva, o aparelho de que tanto precisa. Já 
conhecido, aluno destacado do curso de especializac;ao, ao com-

• 
parecer ante o Diretor como pleiteante, este nem espera o pedido, 
. I . . . . 
1nterrompe-o com a ma1or s1mpat1a: 
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Nao preci sa nem falar ... Voce já está nomeado ... 
Noel arregala os olhos: acabava de entrar, antes dos colegas 

que eram os verdadeiros candidatos, no quadro de médicos do 
Servic;o Nacional de Tuberculose , sem prejuízo de sua situac;áo no 
Ministério da Agricultura, ao qual estava afeta a Roncador-Xingu . 

Perplexo, quase esquece a verdadeira finalidade da sua visita. 
Os dois sao médicos, é claro. A palestra surge e se prolonga sobre 
as doenc;as nativas e alienígenas da selva. Fala-se no.> casos de 
penfigo foliácio, freqüentes numa das tribos , com características 
genéticas. Pereira Filho mostra-se profundamente interessado. É 
quando Noel se dá conta de que estava fugindo a sua verdadeira 
finalidade e, num tom inesperado e brincalháo, abre ·o jogo: 

- Posso lhe propor um negócio de judeu? 
O outro olha-o, surpreso. 
- É simples . . Eu lhe trago dois índios com penfigo do melhor 

para os senhores estudarem com calma o problema e o senhor me 
arranja um raio-X sem o qual nós nao podemos trabalhar direito lá 
no mato ... 

Um aparelho de raio-X acabava de ser incorporado, pela 
primeira vez, a luta contra a tuberculose entre os índios e dois 
índios com fogo selvagem vao ser objeto de estudo no Rio . 

A ciencia nao podia parar, é claro .. . 

Pela primeira vez a abreugrafia é levada aos confins da selva. 
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XXXV 

A dupla vida 

O boemio e o judeu errante (ou pelo menos inquieto) co-habi
tam agora, mais que nunca, nos rumos novos de Noel . 

Quanto mais se aprofunda na selva e se confunde. com o 
trabalho, mais incerto é o séu paradeiro. 

Passa a viver, com urna estranha simultaneidade, no Rio e no 
mato. 

É o assistente inesperado de redes anónimas no rio das Mortes 
ou no Alto Xingu, auscultando um a ·tossir sua tosse de civilizado, 
quase ao mesmo tempo em que recita urna quadrinha escatológica 
ou verbera num palavráo a burrice do mundo em seu apartamento 
de· Latanjeiras, freqüentado. por poetas, pintores, jornalistas e até 
médicos. 

A pequena família teve que ·mudar de sede, está no Rio . 
Bertha (menina viera, tinha " h" no nome, como a avó) comec;_ara a 
dar problemas em Xavantina. Para índia faltam-lhe somente pena e 
cocar, sobram sardas. Apenas ... Em tudo o mais é um bicho do 
mato e os pais concordam em que é preciso acostumá-la, enquanto 
é tempo, com roupa, costumes, linguagem - palavróes, por que 
nao? - de branco e cidade. · -

Daí as duas vidas, plenas e paralelas de Noel , milagre só 
tornado possível porque alguém que podía ajudar, se apaixona pela 
sua obra: sao os pilotos do Correio Aéreo Nacional, instituic;áo que 
vem de 1931 e que ainda está por ser conhecida em toda a 
grandeza da sua história. Só a própria obra de sanitarista de Noel, 
que se confunde por longo tempo como CAN, pode ser comparada 
com o trabalho desses bravos que ele sempre fez questáo de 
enaltecer. 

Noel , por sua vez, comec;ava a sentir-se realizado . Atingira o 
status que mais condizia com seu temperamento: era o homem 
sem pouso f ixo. · 

Assumira espontaneamente urna responsabilidade, e a vai 
levando com exito, grac;as a sua alegre humanidade e a seu dom 
inato de fazer amigos. 

Está se multiplicando e crescendo. 
Mas cresce e se multiplica sem prejuízo do Noel de Laje do 
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Canhoto e de Capiba, veterano do frevo, · dizedor de A'scenso 
Ferreira, antigo " republicano" do 234 da rua dos Pires: · 

"Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou 
danado pra Catende, com vontade de chegar. . . " 

A oeauena familia teve que mudar de sede, está no Rio: Bertha com~ava 
dar problema em Xavantina. .. r---
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XXXVI 

lntermezzo no parque 

Remédio era bom . Raio X .. . BCG ... Estreptomicina ... Hidra
zida ... Direito, os índios tinham. O mais importante, porér:n, seria 
dar-lhes condi~óes de acabarem, se preciso, mas em paz e sossego 
Preservar-lhes as terras. Preservar-lhes a cultura. (" Integrar . em 
que?" , perguntavam Noel e os Villas Boas .) Reconhecer-lhes nao só 

·o direito ao remédio, mas a sobrev~ver ou morrer sem interferencias 
armadas, ideológicas ou patogenicas . .. Havia que manter os par
ques indígenas já existentes, embora precários ou adulterados, e, . 
sobretudo, criar o Parque do Xingu, na área considerada ideal pelos 
estudiosos do assunto. 

Era urna idéia que vin·h~a formando corpo, agora madura. Noel. 
estava no Rio na ocasiao. Coincidencia feli·z, os irmáos Villas Boas 
também . Alguns niais estavam . O vice-presidente Café Filho (eleito 
com Getúlio em 1950) visitara pouco antes Xavantina, levado ao 
Brasil Central por urn piloto que fora moleque em Laje do .Canhoto 
como o próprio Noel menino,· o comandante Melo Bastos . Havia a 
consciencia nítida., num grupo de elite, do problema quase deses
perador dos remanescentes tribai.s. Os semelhantes se atraem, 
circunstancias inesperadas os reúnem, discute-se a questáo, resol
vem ir diretamente a Getúlio para pleitear a cria(;ao já amadu.re
cida do novo Parque para os índios . O vice-presidente propoe.:.se a 
levá-los ao Catete. A entrevista é marcada. Cláudio, Leonardo e 
Orlando Villas Boas, Darcy Ribeiro, Heloísa Alberto Torres, José 
Maria da Gama Malcher, General Rondon, que era capítulo respei
tável de um passado recente, Noel Nutels, alguns rriais . 

Getúlio recebe-os de ·pé, impenetrável , na boca o famoso 
charuto ... 

Pelo jeito nao se deixa levar de grandes entusiasmos. 
Rondon faz o mestre-de-cerimónias . Apresenta primeiro o 

Prof . Darcy Ribeiro, antropólogo de nome internacional. Tem o 
que dizer, é autoridade no assunto, suas pesquisas de campo entre 
guaranis, terenos, caingangs e camaiurás sao conhecidas . Seu 
último livro, " Religiao e Mitologia Kadiveu", está fazendo sucesso. 
Se Sua Excelencia permitir ele mostrará a Sua Excelencia, em 
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poucas palavras , o que seria o novo Parque. Como veria Sua Exa., a 
escolha da área geográfica demonstrava . . . 

Getúlio ouve em silencio, delibando o charuto . 
Fala em seguida Gama Malcher, Presidente do Servi\:O de 

Prote\:aO aos indios, desenvolvendo o que Darcy já dissera, sem
pre, é claro , na base do Vossa Excelencia, como ordenava a boa 
educa\:ªº · 

- Como vao as reservas no meu Estado? - pergunta Getúlio, 
para mostrar algum interesse e fugir, de alguma forma, aos con
fusos problemas políticos do momento . 

Gama Malcher, sempre polido mas sem papas na língua, 
responde: 

- Totalmente devastadas pela ª\:ªº do Secretário da Agri 
cultura. 

Getúlio se tranca. 
O Secretário é seu filho. 

• O Parque do Xingu acabava de sofrer um tento inesperado. 
No meio do mal-estar geral , Rondon resolve passar a palavra a 

Noel , homem que admira nao só pela obra já realizada como pela 
capacidade semita de vender idéias e, quando preciso, " comprar" 
Pressionado pelos amigos, no interesse comum, Noel acaba de 
fazer urna das supremas concessóes de sua carreira : está visivel
mente sufocado pela primeira gravata dos últimos vinte anos, 
homenagem a Sua Excelencia, sacrifício pelos irmaos da selva. 

- Eu gostaria que falasse agora o Doutor Noel Nutels, o 
grande médico da Expedi\:aO Roncador-Xingu ... 

Getúlio .. encara Noel, que nao sabe onde jogar a gravata e 
come\:a, muito respeitoso: 

- Vossa Excelencia ... Quer dizer. . . Nós gostaríamos de dizer 
a Vossa Excelencia . . . É ... Vossa Excelencia vai me desculpar, mas 
eu vou tratar Vossa Excelencia é mesmo de senhor, senao eu me 
atrapalho todo na concordancia ... 

Getúlio solta urna gargalhada, sacudindo a cinza do charuto . 
Suspiro geral de alívio. Está salva a Pátria . ·Mas nao o Parque. 
lndisposto pela observa\:ªº de Malcher, talvez , ou apenas ator
mentado por qualquer outro motivo (era um ano inquieto, de 
problemas crescendo), o Presidente se limita a mostrar um inte
resse formal pela brilhante exposi\:aO de Noel e promete olhar o 
assunto com o maior carinho, ao dar a audiencia por finda . 

Debalde esperam eles o carinho presidencial . As semanas 
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passam, os meses, o país conturbado por escan~alos , clamores, 
oposi\:aO deblaterando, atentados e insultos, rio de lama a correr 
debaixo do Catete, com o tenente Gregório e os marginais da 
guarda pessoal apressando o trágico desfecho. 

Vem o 24 de agosto. Sucedem-se vários presidentes, alguns de 
nao esquentar a cadeira. Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, 
Juscelino. Há tempo até para o impossível da constru\:aO de 
Brasília e da rodovia que a levava a Belém . O Parque do .Xingu, 
porém, terá que esperar por 1961, quando é finalmente criado por 
Janio Quadros. 

Muitos anos depois, lembrando a, na ocasiao, inútil visita, 
Noel comentava com a espos~: 

- O que me dana é que eu tive de agüentar o tempo todo 
aquela gravata pavorosa... · I , 

E como quem se vingava: 
- Felizmente eu nao gastei tanto Vossa Excelencia como os 

outros ... . ~ 
~oitado do Getúlio - diz El isa. - Ele até que merecia ... 
E, mas ninguém me avisou que ele ia morrer daquele 

jeito ... 

XXXVII 

Dí vida se paga ... 

Ele está é chegando aonde nunca havia imaginado chegar. 
Sem a, menor inten\:aO, na quase inocencia, está insensivelmente 
ganhando foros de herói nacional. 

Sim . Noel acabava de assumir pessoalmente urna dívida que 
nao era dele, mas de toda a na\:áO. Come\:a a pagar com juros a 
infancia que só viera acontecer na sua vida depois dos dez anos, 
no interior de Alagoas . Tornou-se um dos soldados mais decididos 
na Campanha Nacional contra a Tuberculose. E como co~seqüen
cia natural, seu nome avulta e é visto agora nos congressos 
médicos e nas revistas especializadas. . 

Durante muito tempo o Brasil alienado cantara em prosa e 
verso as delícias da vida rural e a pureza da vida campestre, em 
contraste com a existencia precária dos centros urbanos . Por outro 
lado, o índio , para o homem urbano, era pouco m·ais que urna 
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referencia literária e sentimental, na linha idealizada por José de 
Alencar e Gon~alves Dias. Um índio perfeitamente academico. 
Sobretudo, saudável . O país ainda nao tomara consciencia da 
realidaqe. Que ós dois milhóes ou mais de íncolas do tempo das 
caravelas , estavam reduzidos, após quatro séculos, a décima parte. 
Que seus descendentes incorporados a popula~áo geral se confun
diam com as camadas de mais miserável nível económico nos 
levantamentos do IBOPE. Que os aculturados, mas ainda de san
gue quase limpo, no seu ré'tacionamento com brancos e outras 
varia<;óes cromáticas da pele, estavam espantosamente margina
lizados e se extinguiam pedindo esmolas ao cai~ara do litoral 
paulista, "o mais baixo degrau da escala da sanidade nacional" 
(Villas Boas) , vivendo na Amazonia como semi-escravos do serin
gueiro, por sua vez outro pária, desintegrando-se nas reservas 
vizinhas dos senhores de terras que eram deles . E que as tribos e as 
na<;óes indígenas que-resistiam ao civOizacionismo e se fechavam 
na selva, inspirando um calunioso pavor aos que chegavam dos 
longes onde o sol nascia, vinham pouco a pouco sendo dizimados 
pelas vanguardas invisíveis do invasor: micróbios, bacilos, doen~as 
mil, confessáveis as vezes, quase- sempre vergonhosas. 

· Num relatório, tempos depois de receber o seu RX, Noel dava 
conta da presen<;a da tuberculose entre os índios (" Nao sabemos 
porque surgiu entre nós a idéia de que na zona rural a tuberculose 
incide menos que nos outros centros" ). E lembrando mais urna vez 
a denúncia do Padre Colbacnini e a frase por ele próprio ouvida do 
chefe Maluah, as margens do Araguaia, Noel recorda novamente 
que o mal chegara aos índios com os colonos e os jesuítas. " Nao 
sabemos, dizia sorrindo, se o índio catequizado foi para o céu . 
Podemos suspeitar, entretanto, que morreu de tuberculose ." A 
peste branca devastava, ora afugentando os índios , movidos de 
justo pavor, ora tranzendo-os de joelhos, procurando, para . a 
doen~a dos brancos, os remédios que estes deviam ter . É dessa 
época a experiencia de urna mulher excepcional , Loide Bonfim . 
Educada num orfanato, fizera voto de retribuir o recebido fun
dando, ela mesma, outro orfanato, onde mais se fizesse necessário. 
Calhou ter ouvido talar nos índios terenas em Dourados, sul de 
Mato Crosso, e para lá, praticamente só, se dirige. Entra, porém, 
muito logo, em contato com a realidade (menos de 20 anos tem 
ela) e compreende que os órfáos que está recolhendo precisam 
ma1s de enfermeira que de professora ou missionária. Sao quase 
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todos tuberculosos e seus pais recém-morreram de tuberculose nos 
matos vizinhos . Loide suspende a tarefa iniciada, vai estudar 
enfermagem, que nao havia tempo de fazer-se médica, e afinal se 
apresenta para a gran.de obra, que resultaria num hospital e num 
heróico orfanato. A obra cresce. Salas de aula, escola. Na ocasia<:> 
em que ~oel se embrenha no mato ela está ef'!)penhada numa 
campanha em favor de unia escola profissional (já entao Loide 
Bonfim de Andrade, suas filhas se educam entre os curumin·s). 
Compreendera que ens1nar o abece ou converter nav bastava. Ao 
atingirem os 18, 20 anos, uítrapassada a faixa etária do orfanato, já 
sem raízes na selva, seus índios " caíam na civiliza~ao" sem habili
ta<:áo profissional, o que literalmente significava o caminhó da 
prostitui<;áo para as meninas de sangue fervendo, da cacha~a e do 
crime para os rapazes de cabe~a quente . 

Por tuda isso e pelo seu respeito pelo direito de sobrevivencia 
das mi norias ,culturais (em. 60 anos 96 na~6es, falando 35 línguas . 
diferentes, haviam desaparecido no Brasil), Noel nao quer atrair e 
internar os tuberculosos. próduzidos no mato .. Prefere ir até eles 
diagnosticando e tratando in loco a tuberculose, a sífilis, 0~ 
qualquer outro presente dos brancos, sem contribuir para que eles 
troquem a borduna por um fuzil e a tinta de jenipapo por um 
batom ou pelo esmalte de unhas. Questáo de ponto de vista, é 
claro. Op<;áo, naturalmente. Porque ainda há poucos anos, diante 
dos mesmos problemas, um Presidente da Funai declarava: "Mais 
vale um engraxate, um padeiro, um pintor do que um índio nu 
dentro das matas. " 

Principalmente um engraxate ... 

Noel acabava de assumir 
pessoalmente urna dívida 

que nao era dele, mas de 

todo o país .. . 
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XXXVIII 

Capítulo brasileiro 

A idéia era antiga, vinha do tempo em que fizera o seu 
mestrado de tuberculose em companhia de Miranda e outros, no 
início da década de 50. 

Tomava corpo agora na comunháo maior com os problemas 
da mata. 

O contato com os índios devia ser mais regular . 
A assistencia devia ser mais completa e mais assídua. 
A penetra\:ªº tinha que ser mais dinamica. 
Estradas, hoje abundantes ou quase, naquele tempo pratica

mente náo havia, em particular no território de Noel. Na realidade, 
só naqueles dias, com Juscelino Kubitschek na Presidencia, renas
cia a consciencia do vital problema rodoviário, levantada antes de 
1930 por Washington Luís no meio da risota geral. 

- Fui ridicularizado pela imprensa - dizia Washington Luís 
no exílio, em Nova lorque. - Puseram-me até um apelido - O 
Estradeiro - só por haver dito e posto na minha Plataforma que 
"governar é abrir estradas" .. . 

Naquele ano de 56, segundo depoimento de um jornalista 
especializado, somente o Paraguai e a Bolívia, na América do Sul, 
tinham menos quilometragem de estradas pavimentadas que o 
Brasil . 

Com Juscelino urna nova era estava come\:ando . O Brasil 
moderno divide-se em dois capítulos : antes e depois de Juscelino. 
Mas interior, penetrac;áo Brasil adentro, ·naqueles dias, só era 
praticável por via aérea. Por isso a Funda\:áO Brasil Central teimava 
em criar aeroportos no sertáo, sonho de Joáo Alberto . Por isso o 
Brasil conseguia ser, forc;ado pelas circunstancias,. precursor da 
avia\:áO em tantas áreas e soube escrever as páginas de heroísmo 
do Correio Aéreo Nacional. 

Dono. do sertáo no passo a passo de suas andan\:as, ninguém 
mais do que Noel conhecia essa verdade. 

E por isso, por saber e por amor, Noel sonhava com a 
organiza<;áo de um servi\:O aéreo de atendimento médico aos seus 
índios, solu<;áo única. exeqüível na premencia do momento, para o 
nosso país . 
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Muitas ve.zes com Melo Bastos, e outros pilotos do CAN, que 
já muito o auxiliavam , com os Villas Boas e com os médicos seus 
companheiros de trabalho, Noel discutia sem esperan~as urna idéia 

\ 

que, dentro da precariedade brasileira, tudo tornava impraticável. 
Muitas vezes na· mata, muitas vezes no Rio, o assunto foi 

levantado por Noel entr.e amigos, um deles, o jornalista Paulo de 
Medeiros e Albuquerque, herdeiro de um dos grandes· nomes da 
inteligencia brasileira . 

Acontece que o Presidente da República estava come\:ando a 
ser Juscelino Kubitschek. Seu Ministro da Saúde era jornaLlsta, 
escritor e médico ilustre, o Pr:ofessor Maurído de Medeiros, provi
dencialmente tio de Paulo, amigo e tantas vezes confidente de 
Noel. 

Numa visita de tio e sobrinho o nome de Noel vem a baila. 
Paulo fala dos sonhos incríveis e generosos do amigo. Maurício dé 
Medeiros se entusiasma, acha a idéia genial . Pena depender de um 
quase impossível : um sérvi<;o aéreo regular, nada barato, a sua 
disposi<;áo .. . ' 

E quando ambos se lembram de que o Ministério da Aero
náutica estava nas maos .de um parente comum e muito chegado: 
Henrique Fleiuss, o Ministro, era irmáo, por parte de máe, de 
Maurício de Medeiros. 

O quadro mudava . .. Talvez se desse um ''jeito", coisa tao 
brasileira. 

Aliás, a colabora<;ao da FAB, nunca antes negada a Noel e as 
expedi<;6es interioranas, já era urna tradi<;ao que muito a honrava. 

. Pouco depois, o ubíquo Noel está de novo no Ri'o ·e se 
encontra com Paulo, que lhe cont~ da conversa e das rea\:6es do 
"Tio Maurício" . 

Noel estava no Rio mais urna vez e, mais do que nunca, vinha 
decidido a levantar o assunto contra tudo e contra todos. 

Era questáo de honra e de paixao, pela qwal se batía sedento, 
cético e teimoso ... 

Ouve o relato do amigo e simplesmente nao acredita. 
- Voce está-me gozando. Eu conhe\:O o meu país ... 
Mas no dia seguinte, embora incrédulo, resolve ir ao Minis

tério da Saúde, faz-se anunciar, procura o dono da casa .. . 
Claro que nao está acreditando. Nao está sequer tomando a 

sério o que ouvira do amigo. Mas viera a'o Rio para falar, tem que 
falar, o assunto é dele, interessa ao país, o Ministro tem que ouvir. 
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Os dois sao médicos, os dois se conhecem, íntimos nao sao. 
- Sua especialidade é a Psiquiatria, nao é, Ministro? 
O outro confirma, risonho, sem perceber o porque da per

gunta . 
- É que eu queria saber se sou ou se nao sou louco. Todo o 

mundo diz que sim . .. 
E pela enésima vez comec;a a discorrer com luxo de detalhes ·e 

calor de paixao sobre o problema do atendimento médico e 
sanitário das tribos indígenas e sobre o seu plano maluco de o 
tornar possível . 

O Ministro ouve atento, sem qualquer comentário. 
Noel vai-se inflamando. A aparente frieza do Ministro (o 

sobrinho, infelizmente, estava muito enganado, bem fizera em nao 
se deixar embalar por suas palavras ... ) parece-lhe um desafio novo. 
E todo o seu messianismo inato transborda. Fora preparado. Levara 
filme e projetor co~sigo. Mostra o que já vinha fazendo. Tempo 
perdido? Nao importa. Precisa falar! 

Afina! , numa pausa em busca de novas argumentos ou de urna 
pincelada mais forte no quadro, é surpreendido por urna pergunta 
do Ministro: -

- Mas por que limitar o atendimento aéreo apenas aos 
indígenas? 

Noel arregala os olhos. 
O Ministro insiste: 

.• 

- Por que nao estender o servic;o a toda a populac;ao das 
áreas mais carentes do interior? 

Noel nao estava querendo acreditar, mas estava nascendo, 
naquele momento, o SUSA, Servic;o de Unidades Sanitárias Aéreas, 
algo qe pioneiro e de grande no mundo. 

XXXIX 

A boa surpresa 

Aquele encontro com o titular da Saúde é decisivo em sua 
vida . 

Na sua e na de milhóes de brasileiros: o SUSA nao é um 
entusiasmo passageiro. De sigla e de nome mudados, e natural-
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mente adaptado as novas condic;óes, ainda hoje dá continuidade a 
sua obra. 

O que a Noel sempre parecera um sonho irrealizável, existindo 
e se avolumando apenas em seus devaneios, porque era o sonho 
que oxigenava os pulmóes daquele homem irreverente e brin
calhao, transforma-se de repente numa possibilidade fabulosa de 
realizac;ao imediata. 

A própria pergunta inesperada de Maurício de Medeiros (por 
que só para os índios?) ele muitas vezes a formulara a si mesmo, 
nem sempre a mencionando nas conversas do cair da noite ou nos 
acasos do teco-teco no céu, porque nao quería exagerar no direito 
de sonhar em vao. Tanto assim . que ele teria respondido ao 
Ministro, assumindo, com o rumo novo da conversa, um ar quas~ 
conselheiral, desses com jeito de gravata no pescoc;o: 

- É o que eu muit~~ vezes me tenho perguntado também ... 

Na realidade desde que ·se lhe talara no assunto, Maurício de 
Medeiros antevira, empolgado, o imediato alcance do projeto, 
capaz de galvanizar a opiniao pública, idéia nova e fecunda, 
perfeitam~nte enquadrável na audaciosa plataforma de um Presi
dente que se propunha a refo(mular a vida brasileira e em 5 anos 
de governo dar ao país 50 anos de progresso ou, quando nada; 
recuperar os 50 anos que havia perdido no cotejo com alguns 
vizinhos na marcha para o Desenvolvimento . . 

Era, acima de tudo, a possibilidade,· para o seu Ministério, de 
f azer urna das mais arrojadas experiencias do mundo no atendi
mento médico-sanitário das massas marginalizadas ao longo da 
História. 

Noel, nuin movimento impulsivo, pisara, sem o saber, em . 
terreno específicamente preparado para a sua visita. 

Ministros já se haviam talado. Sugestóes tinham sido trocadas. 
Dificuldades burocráticas haviam sido "resolvidas" em família. A~é 
áreas prioritárias tinhaf!l sido ventiladas. Esperava-se apenas o 
Homem . 

Que no caso era Noel , duplamente dotado pelo Destino. 

Dono da idéia e como tal sempre r~conhecido e .proclamado 
pelo próprio Ministro, Noel seria, no momento, o único e privile
giado ser em condic;óes de executá-la.· 
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XL 

A sorte está lan~ada 

O encentro com o Ministro e a perfeita comunhao de idéias 
que revelou tinha de partir para os fatos. 

E assim foi. 
Maurício de Medeiros submete o Projeto a Juscelino. O Presi

dente é, antes de mais nada, médico e político . 
A compreensáo é imediata, o apoio total. 
Poucas vezes no Brasil um projeto de real interesse público 

vence tao rapidamente as barreiras tradicionais da burocracia e 
consegue tantas e tao dedicadas adesóes. ' 

A primeira é fundamental: a da Aeronáutica . Sem ela a obra 
seria impraticável . O SUSA vai ter a sua disposic;áo os Douglas C-47 
do Ministério, gigantes do ar, naquele ano longínquo de 56, 
comparados com os heróicos teco-tecos em que antes, mais na 
base do amor que da obrigac;áo, Noel e seus companheiros se 
deslocavam pelos céus do sertáo. 

Ditadura nao era, muito pelo contrário . 
Oposic;áo havia, com direito de gritar e protestar . 
Era um tempo genti 1 ... 
Mas o franco apoio presidencial contribuiu poderosamente 

para que a iniciativa encontrasse por todos os lados a maior boa 
vontade. 

Todos sentem a grandeza da iniciativa. 
For<;as e esforc;os rapidamente se conjugam . O Departamento 

Nacional de Saúde, o de Endemias Rurais, a Divisao de Organi
zac;áo Sanitária, a da Organizac;áo . Hospitalar, os Servic;os de 
Tuberculose, de Lepra, de ·Malária, de Cancer, de Educac;áo Sani
tária, o Instituto Oswaldo Cruz (Manguinhos), o Instituto Brasileiro 
de Ceografia e Estatística (informac;óes indi.spensáveis a planifi
cac;áo), os Douglas C-47 do Correio Aéreo Nacional , tudo é convo
cado' e colabora. 

Simultaneamente, a notícia transpira e Noel tem a sua própria 
torc ida. Os jornais, a princípio tateando, logo a seguir donos do 
fato, já entusiasmados .. irrompem numa das mais espontaneas e 
calorosas campanhas de publicidade que urna iniciativa de real 
interesse já recebeu neste .País. 
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As áreas percorridas sao de miséria extrema. 

O SUSA é basicamente profilaxia e educac;áo. Levantamentos 
cadastrais de necessidades e problemas do interior, vacinac;áo em 
massa contra as endemias que assolam o país e lhe minam os 
alicerces, criac;ao de urna nova mentalidade nas populac;óe.s até 
entáo ao Deus-dará. 

Quase a toque de caixa se organiza a expedic;áo experimental. 
Está prevista para a segunda quinzena de maio a partida da 
primeira Unidade . O Douglas C-47 que a vai tornar possível oferece 
bastante espac;o útil , pode transportar bastante estoque de remé
dios e vacinas (laboratórios nacionais e monopólios multinacionais 
estao contribuindo com vultosos donativos para aquela nova at;>er
tura de mercados) , afora abundancia de equipamentos de toda 
sorte. Vai munido de ralo X, aparelho de abreugrafia, cadeira de 
dentista, macas, geradores elétricos, instrumental cirúrgico de 
odontologia e medicina e até filmes educativos com os projetores 
que váo proporcionar o primeiro contato, em muitas vida~ já 

' longas, com o cinema, novidade destinada a empolgar tanto os 
índi<;>s nus quanto os sertanejos seminus. 
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Os jornais anunciam, afinal, a forma\:áO da primeira equipe, 
digna de passar parc:t a História: quatro médicos (Josias Machado da 
Silva, Carlos Monteiro Valente, Rubem Belfort Matos e o próprio 
Noel), um dentista (Vicente · Rodarte), um operador de raio X 
(Paulo Barbosa) e um vacinador de ·multidóes (Arlindo Luís Faria). 
Faria) . 

Esse pequeno grupo é conduzido por urna equipe da FAB que 
também merece ser lembrada: capitaes Jorge MOreira Lima e Sílvio 
Monteiro e sargentos Nicolau Conde (mecanico) e Calhao (rádio
operador). 

A 17 de maio partem eles. 
Váo fazer 7.500 quilómetros pelos céus de tres Estados: Coiás, 

Mato Crosso e Pará. 
Váo operar ~m 10 pequenos centros, come\:ando por descer 

~m Araruart·a, Coiás, visitando a seguir Concei\:áO do Araguaia, o 
Posto Indígena de .. Corotine (índios caiapós), Cachimbo (base da 
FAB), Jacareacangá (de próxima e passageira proje\:áO política), 
Xavantina, Barra do Carc;a e Sao Félix (MT), terminando em 
Aragarc;a, novamente em Coiás. 

As áreas percorridas sao de miséria alarmante, viveram até 
esse momento em desesperador abandono, reflexo de urna situa~ao 
comum ao país inteiro. Váo ser encontrados nao apenas índios 
propriamente ditos, mas sertanejos "tout-court", que até os 70 anos 
jamais haviam recebido urna simples vacina contra a varíola, "a 
mais elementar forma de saúde pública", diria Noel numa entre
vista . O próprio Ministro da Saúde lerubrará em discurso, pouco 
depois, que entre os 2.400 municípios existentes no país há nada 
menos de 562 sem presenc;a de médico. 

.A caréncia é total. 
A missáo enche-se de espanto ao surpreender os dentes impe

cáveis com qu~ mastigam e riem os xavantes, de "pacificac;ao" 
recente, mas se encolhe penalizada diante da boca dos caiapós , 
que se submetem ao boticáo com o tranqüilo e frio estoicismo de 
quem está de há muito acostumado " a esportes e práticas da maior 
violencia". Para alguns é essa a possível explicac;ao. O fato é que 
eles deixam a cadeira do dentista cuspindo sangue e sorrindo como 
se nada sofressem . Igualmente maus sao, com freqüencia, os 
dentes do sertanejo comum, cujo sorriso muitas vezes parece estar 
sendo disputado a dor de dente. 

A Unidade é um hospital vola~te . Chega, desee, chama, 
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ausculta, vacina - sobretudo e contra tudo vacina - alivia 
sofrimentos e, sempre que pode e náo há outra solu\:áO, em casos 
graves de possível cura, transporta enfermos para centros mais 
aparelhados . Mas tem que levantar vóo, a seguir . Nao é de ficar. 
No caso dos dentes, .por exemplo, naqueJes fins de mundo sem 
porteira, só pode arrane.ar os sem conserto e curetar as cavidades 
deixadas. Extrair é a soluc;ao que a equipe volante pode oferecer. 
E em pouco mais de tres semanas de contínuo subir e baixar, 
alto-falantes convocando povo, o boticáo oficial alivia ·as quei
xadas sertanejas de 3.484 dentes já inúteis e fazendo sofrer. Só 
num dia, em Xavantina, 147 sao extraídos. Felizmente, com alguns, 
náo era preciso fazer muita forc;a. ·Apenas questao de puxar e fazer 
a curetagem . 

XLI 

O ministro vai ver 

A Unidade nao fora organizada apenas para aquele adoidado 
extrair de dentes rebeldes ou amansados no sertáo. 

Os homens que o Minisfro, impaci~nte, iria surpreender em 
trabalho nos domínios dos Villas Boas, entre os caiapós do Posto 
Capitáo Vasconcelos, estáo realizando urna obra global dentr~ da 
relatividade das coisas. 

Buscam todo mundo. 
- Tudo de grac;a! ludo grátis! - dizem faixas que atraves

sam as ruas humildes. 

Para quem nao soubesse ler, alto-talantes estáo gritando e 
repetindo :· 

- É de grac;a! Venham todos! Vacina\:áO grátis contra febre 
amarela e tuberculose! Extrac;ao de dentes grátis! Curativos e 
remédios grátis! Tudo por contado Coverno! 

Estao sendo visitadas as bacias de tres grandes rios, o Araguaia, 

o Xingu , o Tapaj~s. . . . 
Carajás , caiapós, xavantes, mandurucus, menacos, U1lapet1s e 

outros abencerragens de nac;óes no fim estáo recebendo cuidados 
médicos,. as primeiras vacinas e remédios., tomando conhecimento 
com o cinema, aquela estranha maquininha que projetava nas 
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paredes figuras humanas se movendo e mexendo, falando, rindo e 
as vezes fazendo rir. 

Mestic;os de todos os caldeamentos raciais e de todas as 
doenc;as estáo sendo amparados. Sao palavras do próprio Ministro: 
" sem acreditar que afina! foram lembrados" . 

É comovente aos olhos de quem sempre vivera a sombra 
amável do consultório, da cátedra e agora do gabinete ministerial, 
sempre no Rio, encontrar colegas jovens afundados na mata, numa 
exaustiva multiplicac;áo de bem-servir. 

Mais de urna vez em entrevistas, palestras e até na sua coluna 
do " Diário Carioca", em silencio havia nove meses, desde que 
assumira a Pasta da Saúde, Maurício focaliza o desprendimento -
e por que nao bravura? - com que aqueles homens se entregam a 
sua tarefa, nas mais precárias condic;óes de trabalho . 

"Ao chegar ao local - escreve um correspondente de Vi sao -
a aparelhagem é montada. Um custoso aparelho de raio X é 
armado sob urna barraca, tendo a pequena distancia um gerador a 
gasolina. Em outro lado, urna cadeira de dentista portátil é arru
mada, enquanto, sob caixotes e a sombra de urna árvore, sáo 
dispostos os aparelhos de laboratório para pesquisas. Ainda ao ar 
livre,' funciona o oftalmologista, que prega a urna árvore os seus 
desenhos e inicia os exames da vista de cada paciente. Um tisiolo
gista examina cada um com paciencia, ao mesmo tempo que sáo 
feitas as radiografías nec.essárias. Como se fosse um autentico 
ambulatório de um grande hospital, aparecem os portadores das 
mais diversas doenc;as, muitos necessitando cuidados que urna 
simples equipe de emergencia náo poderia dar." 

É assim que nessas poucas semanas da experiencia inaugural a 
equipe consegue atender a milhares e milhares de pacientes, numa 
corveia comec;ada com o nascer do sol e prolongada noite a
dentro. 

O balanc;o é eloqüente: 3 .000 vacinac;óes contra varío la e 
febre amarela (3 .000 vidas sob esse aspecto protegidas), 823 exa
mes clínicos, 600 exames oftalmológicos, 4 .000 abreugrafias e um 
sem fim de aplicac;óes de BCG oral , extrac;óes, curetagens, ouvido 
no peito e mil coisas mais de fazer índio rir infantil (e filosofita
mente) das complicac;óes que o branco inventa para se redimir das 
doenc;as que lhe tem transmitido. 

ludo o Ministro observa. 
ludo vai relatar, entre comovido e quase incrédulo . 
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Foi ver in loco a primeira experiencia. 
Volta maravilhado. 
Mostra aos amigos o ingenuo colar de dentes de jacaré e de 

cobra com que o agraciou Kanato, chefe dos camaiurás em vias de 
extin c;áo. . 

Já está anunciando que em agosto seguinte irá com seus 
próprios olhos , amigos nao de ler relatórios mas de ver os fatos , 
acompanhar a segunda bandeira do SUSA, dessa vei na Bahia, no 
Bom Jesus da Lapa e em Paulo Afonso. 

Jamais esquecerá o espetáculo visto em Mato Grosso, de 
" povo que chegava animado, confiante e encorajado pela presenc;a 
do Governo Federal em paragens táo distantes" (afinal ele é 
Governo .. . ) 

Mas é o primeiro a proclamar· ql!al a alma, a inspirac;áo, a 
quase compulsáo daquele pequeno ajuste de contas na mata. É um· 
homem só : Noel Nutels. 

· Nele, no seu bom humor e na sua alegria transbordante, os 
companheiros se apóiam, o sertáo acredita . 

XLII 

Hoje · tem espetáculo 

O alegre Noel, táo do louvor ministerial (mais tarde o chama
riam até de Santo, mas Santo bom de bofes, sem qualquer amargu
ra ... ) ganhara projec;áo tora de Pernambuco pela primeira vez ao 
participar da embaixada do frevo que sacudiu o Rio no Carnaval de 
35 . 

O "show-man" já entrevisto nas estudantadas do Recite conti
nuaria pelo tempo . 

Nem a selva nem a multidáo de doentes nem as doenc;as de 
multidáo nem a descoberta das misérias da nossa pobreza nem as 
responsabilidades com esta assumidas váo mudar-lhe o tempera
mento, a maneira de ser . . 

Talvez até contribuíssem para mais acentuar o seu feitio .. 
O dia a dia com os descalc;os, o convívio com os desampara

dos, a necessidade de fazer amigos, nele espontanea - mas vital 
para a missáo que se trac;ou - apelam a todo instante para os seus 
dotes histriónicos e para o seu sentido do espetáculo. Sua alegria é 
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incentivo para os companheiros , ponte para os desconhecidos, 
especialmente os que pretende conquistar e servir . 

A capacidade de manipular a platéia e de a ter sob controle·, 
revelada no antigo Carnaval do Cine Alhambra, vai ser amplamente 
aproveitada nas jornadas pelo interior do Brasi l , dando-lhes um 
sabor festivo de atrac;ao popular. 

Ele nao é homem de se estabelecer, já se v iu muitas vezes . 
Nunca o foi , jamais o seria . El isa é urna aberrac;ao na sua vida, um 
quase milagre do Antigo Testamento. 

Bem pensado, as Unidades Aéreas nao sao apenas a única 
soluc;ao no momento para o problema da educac;ao sanitária da 
Pátria. Sao também urna tentativa de soluc;ao para o seu próprio 
problema . Ele é como Sao Paulo, em particular, _e como o "show" 
de um modo geral: nao pode parar . 

E como está chegando e já vai partir e como precisa realizar o 
máximo num mínimo de tempo, (o resto do país está esperando 
vez .. . ) e como nao pode sair atrás dos pacientes, mas precisa de 
todos áo alcance da vacina, da abreugrafia, do cadastro torácico, 
do conselho médico e do boticao bem manejado , ele tem que agir 
mesmo é na base do espetáculo. 

Um "show" febril que se anuncia de longe. 
Para facilitar-lhe a tarefa, todo o país participa do SUSA como 

torcida cativa . Desde a primeira hora Noel funciona como alívio da 
consciencia nacional, é mais notíc ia que qualquer crime na cidade, 
qualquer terremoto ou guerra no estrangeiro . O rádio e a imprensa 
estao atentos. A televisao, inaugurada em 1950, dependia ainda 
muito da boa vontade e da imaginac;ao de seus fas , mas havia 
quem visse, ouvisse e até entendesse as suas mensagens. Sua 
audiencia acompanhava com a mesma vibrac;ao patriótica as notí
c ias do SUSA. 

O que é feito é proclamado, o que vai ser teito e onde vai ser 
todo o mundo já sabe. 

Prefeitos, governadores, líderes políticos estao telegrafando ao 
Senhor Ministro pedindo prioridade para a "esperanc;a que descia 
do céu". Já na segunda expedic;ao, desta vez pelo interior da Bahía, 
há expectativa- local do maior interesse . 

Mas Noel tem a preocupac;ao do máximo rendimento . Ele tem 
idéia bem nítida da tarefa que há pela frente . Já estao senda 
organizadas novas Unidades, para ac;ao mais ampla em várias 
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direc;óes ao mesmo tempo. É preciso capitalizar, porém , cada 
oportunidade e atender ao maior número. 

Daí o tratamento de "show" 
Ele nao ignora ter contra si, apesar de tudo o que aterece, a 

desconfianc;a do sertanejo, cansado de mil experiencias em matéria 
de poder público. O povo se retrai sempre que se tala em "gover
no". Que sempre toi , para ele, apenas o selo na mercadoria, o fiscal 
de renda, o político tomando benc;ao de cachorro antes das 
eleic;óes e dando pontapé no dono do cachorro quando eleito. 

Nordestinq desde os nove ano5 de idade, Noel conhece tudo 
aquilo e nao ignora o que a literatura de cordel , desde os tempos 
de Leandro Comes de Barros, tem dito com justeza contra tiscais, 
políticos, " povo da minha terra" e outras maneiras de tomar 
dinheiro aos que nao tem . 

· Governo, para o povo. pequeno, é sempre e apenas extorsao. 
Tanto assim que, em certos lugares, chega a ser contraproducente 
lembrar que o " hospital aéreo" é mandado e mantido pelo Governo 
Federal . 

Por isso o "Tudo de Grac;a" é talado e gritado pelos jornais, 
pelo rádio, pelos alto-falantes, pelas faixas que atravessam as ruas. 

Ainda assim, a desconfian c;a é geral e constante. 

J. Figueiredo Filho, num jornal do Crato, conta que um . cabo
clo se aproximou cautel9so do tumulto dos alto-talantes e dos 
agitados aventais brancas dos médicos da Unidade e perguntou : 

- Mesmo de grac;a, quanto é que a gente paga? 

Por outro lado, o tratamento de "show", tao importante para 
atrair a curiosidade ·do povo, levava por vezes o tabaréu mal 
informado a exageros de interpretac;ao literal. 

Em Mato~Grosso , olhando de longe as coisas que desciam do 
av iao, barracas senda armadas, aparelhos transportados, discos 
tocando e toda aquela ~ontusao de coisas saindo e sendo expostas 
ou dispostas , um nordestino mais viajado e acostumado a ver 
coisas se aproxima e procura informar-se, já interessado : 

- Moc;o, esse circo tem pec;a com apoteose no fim? 
Pec;a com apoteose, para ele, era o m~ximo e devia ser 

indispensável a um circo muito do barulho, muito do bate-caixa, 
• 

mas, pelo visto, sem leao, sem elefante, sem girafa, talvez até sem 
palhac;o ... 
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... ele tem que agir, mesmo, é na base do espetáculo (está sendo ensaiado . .. ) 

\ 
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XLIII 

O "show" continua 

Belém está programada . Em outubro tem visita . 
Dezenas de v il as e c idades, em vários estados, já tiveram vez . 

Mi lhares e milhares de enfermos t inham sido tratados. J ~ havia 
pequenas multidóes, ilhas no vasto país, libertas para sempre (ou 
quase) de contraír certas doenc;as que matam, de preferencia, gente 
pobre. O fantasma da tuberculose já perdeu chance em muitas 
vidas. 

É pouco e já é muito . 
É muito e ainda é pouco. 
Pensando em tudo aquilo o alegre Noel tem muitas vezes 

lágrimas nos olhos, que procura disfar<;ar com a primeira pilhéria . 
- Ele t al vez nao ten ha o que comer, mas já nao morre de 

varíola nem de febre amarela . Tem que arranjar outra coisa ... 
Sua parte vai fazendo . 
Naquele segl.ltldo semestre de 56 estao na alc;a da mira o 

Nordeste e o Norte. 
Com seu espíri to objetivo, · pensa rapidamente nas grandes 

romarias da tradi<;ao popular . El as representam fabulosas concentra 
<;óes. É gente gastando alpercata em viagens de 100, 200 e as vezes 
mais quilometragem , em busca de cura ou milagre, gra<;a por 
pedir , votos e promessas por pagar, um dos espetáculos mais 
impressionantes do sertao. Até certo ponto, um flagelo soc ial ·dos 
mais terríveis . Desnutridos, cansados, os romeiros chegam . Doen
c;as traziam, doen<;as novas, a exaustao, os convívios da miséria 
itinerante acrescentaram terreno fácil para o intercambio ind~sejá
vel. É gente sem defesa para os novos contágíos . O desconforto 
ajuda. Lugarejos sem recursos recebem, 50, 60 mil romeíros , por 
vez es mais , nas grandes peregri nac;óes rel igíosas . É povo se abrigan
do em grutas, cavernas, telheíros, sombra de árvores restantes , 
tossindo, escarrando, se aliviando em comum na curtic;ao da 
pobreza geral . Julho está correndo . Está no auge a romaria do Bom 
Jesus da Lapa, a margem direita do Sao Francisco, desde os fins do 
século XVI 1 urna das Mecas da devo<;ao sertaneja . , 

A popula<;ao da cidadelha, que surgiu em torno da Lapa com a 
devoc;ao do pintor portugues que se tornou Freí Francisco da 
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Soledade, morto em 1722, é de 3.000 habitantes naqueles idos de 
56. Recebe anualmente, a acreditar nos jornais da época, para mais · 
de 80.000 romeiros, beatos e cangaceiros de teimosa··crenc;a. A 
renda normal do município é de 365 :000 truzeiros, sobe a mais de 
2.000.000 nos meses em que a pobreza de longes terras a. procura. 
Paralelamente com os romeiros convencionais - · e nao menos· 
devotos - mendigos e prostitutas afluem sedentos, contando com 
as fraquezas do corac;ao e da carne, que sempre acompanham as 
cheganc;as da fé. 

Para o trabafho do SUSA nao há campo melhor, todos os 
doentes e todas as doenc;as tem encontro marcado no Bom Jesus 
da Lapa. É chegar e servir . Ou se servir. .. 

Conhecendo o seu meio, Noel tem o cuidado de se entender 
previamente comos padres. Nao vai concorre~ comos ":il~gres da 
fé ... Nao vai ·rec.olher ou desviar ofertas . E tudo gratis. Vem 
colaborar mandado pelo Governo. Ele e seus homens nao sao, de 
modo alium, a Besta-Fera das profecias de Padim Pade Cic;o A 
presenc;a do SUSA é urna verdadeira grac;a que? S~ntuário ofer.ece 
aos romeiros. Consegue vencer facilmente as prime1ra_s desconf1an
c;as.. E abre depo~s as comportas. d~ seu ".s,how'',. ~rombeteia , 
conclama, sacode o povao, atende a m1lhares, 1a de v1s1ta marcada 
para Paulo Afonso, onde um quisto recente de misé~ia está forrna
do em frente a Usina Hidrelétrica de Sáo Francisco, um dos 
marcos do que algum dia será a recuperac;ao do Nordeste. 

De fato, Vila Poti está chamando. Surgiu há poucos anos, 
espontaneamente, e é uma e.haga ao sol ·do progresso que chega. 
Quando multidóes, vindas de todo o Norte, irromperam ern P~ulo 
Afonso, a procura de emprego na construc;ao da Grande Us1n~ , 
comec;ou a surgir, numa regiáo antes. deserta, urna ~op~lac;ao 
neo-marginalizada e sem esperanc;a, formada pelos que nao t1nham 
condic;óes físicas de trabalho e pelos que já nao tinham trabalho, 
porque já terminados os contratos ~ Quase · todos tinham vindo 
acompanhados. A migrac;áo era sempre de todo o grupo familiar. 
Sem condic;óes de voltar nem "para que" ... Comec;am a surgir entáo 
casebres mi"seráveis, cobertos ou paredeados com sacos vazios do 
cimento consumido pela represa . Poti era a marca do cimento . Vila 
Poti ficou sendo a favela ... 

Dizia-se que o imenso aglomerado já orc;ava por dez mil 
moradores, com 80% de mulheres e crianc;as e 20% de aleijados e 
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velhos, >incluidos os e.egos que acompanhavam as grandes migra
c;óes, mao estendida a caridade compreensiva da pobreza. 

Os chefes de família e os mais válidos tinham partido nova
mente, desta vez menos confiantes, a tentar outros rumos de 
trabalho. 

As famílias ficavam a mingua, muito que fazer para o SUSA. 
Noel e os seus para lá se dirigem (Miranda já fazia parte da 
equipe). O povo precisava e o senhor Ministro, de passagem para 
um Congresso Médico em Fortaleza, quería rever sua equipe em 
ac;áo. Teria o que relatar aos confrades, no Ceará, próxima etapa 
da Unidade. Aliás, os festejos do Canindé, romaria de fama tam
bém, iriam facilitar o seu trabalho·. 

Nessa oportunidade, Noel, pioneiro que sempre se renovava, 
preocupado em atrair maior número de pacientes para o Raio X, as 
vacinas, as injec;óes e o boticáo, iría introduzir algo novo em 
matéria de educac;ao médica e sanitária no Brasil, talvez · no 
mundo. Acabava de contr.~tar Siqueira de Amorim e outros canta
dores para chamar povo, ministrar conselhos de higiene, tudo em 
verso e ao som do violao . · 

De tal maneira funcionou a idéia, foi tal o sucesso dos 
repentistas em Fortaleza é no interior do Estado (Noel conhecia a 
sua gente) que, com semanas de antecipa<;ao, já os jornais de 
Belém transmitiam a notícia "diferente". A caravana de Noel se 
faria acompanhar de dois repentistas do povo: Evaristo e Fonseca. 

Como estoque de remédios, vacinas e respectiva parafernália, 
tudo completamente renovado, com sua equipe de médicos e 
enfermeiros de excepcional dedicac;áo, com seus violeiros transfor
mados em educadores sanitários, o SUSA desceria em Belém na 
hora melhor, exatamente como em Bom Jesus da Lapa e Sao 
Francisco do Canindé: quando o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 
estava congregando milhares de peregrinos e devotos em estado de 
grac;a, em clima de milagre. 

XLIV 

Rotina de imprevistos 

Janeiro de 57 é mes de euforia nacional . O país se redime de 
velhos remorsos, está pagando velhos pecados. 
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A equipe de Noel descansa no Rio, aprestando-se para as 
empreitadas do ano novo . . . . 

Apesar de sua euforia pública, Noel 1nt1mamente vive urna 
relativa inseguranc;a . Teme pelo destino do SUSA, tao mara~i~hosa
mente aceito, mas dependente da política e do favor oficial. A. 
menor dificuldade ou dúvida que surja, pode ser corte de verbas, 
até mesmo supressao do servic;o. É preciso manter o fogo sa~ra~o. 
Li sonjear e comprometer, ao mesmo tempo, o poder publico 
diante da opiniao do país . Há que evitar toda e qualquer soluc;ao 
de continuidade ainda que mudem os homens ao timao do barco. 
Urna inesperada alterac;ao na cúpula pode prejudicar vastas áreas 
populacionais, as mais carentes . 

Feli zmente há muito que relatar . Maurício de "0edeiros tem 
motivos e fatos para entusiasmar o país . Fala no trabalho imenso 
de seis meses, esfor~o conjugado de dois Ministérios, o dele e o de 
seu meio irmao Henrique Fleiuss. E corajoso antecipa a meta de 
100.000 atendimentos pessoais em 57 (era o te~po das metas 
juscelínianas, das quais ainda muitos sorriam, inclusive Brasí lia) . 

De fato, o balan<;o era bom : seis meses, quatro viagens, 17 
localidades em 7 estados, servindo a muitos outros através do uso 
estratégico das romarias como ponto de apoio. 33.474 pessoas 
atendidas e 145.186 servic;os médicos prestados. 

A perspectiva de ultrapassar esse recorde era perfeitamente 
razoável . O Ministro e Noel tem a mesma preocupac;ao com o 
futuro . Juscelino, radiante de otimismo, já anteve um tópico 
precioso para as suas mensagens. Todo o país se movimentava e 
comec;ava a clamar pela presenc;a do SUSA. 

Justamente a primeira viagem do ano é para atender aos 
insistentes pedidos do Governador de urna das mais distantes e 
abandonadas Unidades da Federac;ao, o Território de Rondónia. 
De Porto Velho, a pequenina capital, onde a carencia do meio 
exige um trabalho gigantesco, a equipe se desloca por via fluvial 
ou pela incrível e heróica estrada de ferro Madeira-Mamor~ , v isi tan
do mais 15 cidades e povoados de extrema pobreza. E algo de 
particularmente desc ido do céu , como em Vila Poti . No seio 
daquela populac;ao rarefeita há oportunidade para milhares de 
intervenc;óes médicas, pela primeira vez, praticamente, em cada 
vida. É tal a situac;ao que Rond6nia já se inscreve, como cliente 
cativo , no roteiro do ano seguinte e dos anos futuros. 

Um jornal de oposic;ao, "O Guaporé", dará urna idéia da 
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pobreza do meio. Conta que a Divisao de Saúde local nao dispóe 
de urna simples geladeira para oferecer a Unidade Volante . Salva a 
honra do Território um particular, o proprietário do "Café Santos", 
que franqueia ao SUSA as portas do seu estabelecimento e da 
respectiva geladeira . · 

"Com efeito, - diz o jornal - solicitado a prestar essa 
cooperac;ao, prontamente o sr. Humberto Amorim cedeu e esva
siou urna parte do seu refrigerador para guarda de BCG e. outros 
medicamentos". la mais longe, na sua denúncia: " Nao há urna 
geladeira do Governo do T erritório para seryic;o de tal monta ... " E 
acrescentava, com amargura, que todos os refrigeradores adquiri
dos pelo Território nos últimos governos "estao proporcionando 
conforto nao só aos importantes da · situac;ao, mas de chefinhos, 
ctlefetes e chefetinhos, quando nao abandonados em desvaos 
como sucata, negando o governador ínfimos recursos para recupe-
, 1 11 ra-os... . ~ 

O desabafo ocasional se desdobra em acusac;óes mais violen
tas , denunciando irregularidades e abusos, reais ou nao, mas que 
sao um crédito para os tempos de Juscelino: lá nos confins de 
Rondónia, quase na Bolívia, há liberdade de imprensa e é general , 
nada menos que general , o Gov~rnador do Território. 

Com ou sem geladeira, povo ¡¡ precisar mais de comida que de 
geladeira, o General está de parabéns: empenhou-se com todas as 
forc;as para que se iniciasse pelo seu território a jornada SUSA de 
57 . E valeu a pena! Os 14 dias da Unidade em Rondónia passarao 
para a História. Em telegrama ao Ministro da Saúde, o Gen.eral 
Jaime Araújo dos Santos apresenta números eloqüentes do servic;o 
prestado: 11 .150 abreugrafias, 105 teleradiografias , 4.000 BCG, 
11 .537 vacinac;óes anti-variólicas, 11 .801 exames oftalmológicos, 
(585 casos positivos de tracoma!), 2.285 extrac;óes dentárias e mais 
e mais e muito mais. Medicac;ao fornecida em quantidade: so
mente comprimidos de hidrazida, 21 .000 . 

Nesse ritrr10 vao correr os trabalhos do ano todo. Até a Bolívia, 
relativamente ali perto, vai ser visitada . 

Brasília tem vez . 
Os primeiros levantamentos sanitários da capital em constru

c;ao serao feitos pelo SUSA. Bom Jesus da Lapa e Paulo Afon.,so 
terao visita nova, serao fregueses no futuro. Em julho estáo eles em 
Caiapónia, Goiás, e já se anuncia urna excursao ao norte do Estado 
do Rio, tao pobre quanto o Norte... do Brasil. Em todas as 
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direc;óes partem as Unidades. Quanto possível vao atrás das roma
rias, onde ha de tudo ao seu alcance em matéria de tb, úlcera, 
bouba, lepra e mil outras misérias humanas. 

Vai ser assim e cada vez mais assim durante muitos anos. 
. Mas aos males de ratina juntam-se os imprevistos. A meia 

altura de 57 a gripe asiática faz a sua "entrée" ... Vem se alastrando 
pelo mundo, acaba de estender o seu manto pela América Latina. É 
a Singapura que chega. Já matou gente na Venezuela . O Brasil é 
campo de eleic;ao para epidemias importadas. O SUSA é convoca
do. Aparelha-se para aplicar as vacinas salvadoras. Noel pensa logo 
nos seus índios (ainda no último dezembro achara tempo .Para urna 
conferencia sobre os kukrenkrakem a convite de Gilberto Freire, no 
Recife) e para os índios também corre. Nao consegue esquecer que 
tres anos antes o sarampo, doen<;a menor na cidade, surpreerideu 
um aldeamento de 800 índios e, em semanas, devorou 170. 

Após a luta incidental contra a Singapura (todo o sertao estava 
aprendendo Geografía: Singapura, capital. .. será que tem?) recome
c;a a castigar o Nordeste e a pedir reza nos lares aflitos urna 
calamidade que está em todas as lembran<;as nordestinas e é 
previsao de ratina em todas as profecías de místicos e beatos 
sertanejos. Chegou 58. É ,a seca. A mesma desgrac;a oe 53 e de 54. 
Vem subvertendo o serta.o, mil tentativas feítas para socorrer os 
flagelados . Mas agora existe o SUSA. É justo convocar o SUSA. A 
seca alarga o seu triste domínio. No desespero geral, um folheto do 
povo cantava: 

Se for assim o sertao 
Vai perdendo a poesía 
Até mesmo a passarada 
diminui a m·elodia 
talvez que nem cante mais 
na manhecen<;a do dia. 
Engajado na luta contra a seca, até víveres o SUSA trans

porta eventualmente. As grandes concentrac;óes de "aflagelados", 
como dizia outro poeta popular, fazem como as romarias : arru
mam o povo para o tratamento, embora em coodic;óes muito mais 
dramáticas. Os sertanejos está.o fugindo ou simplesmente procuran
do comida. Criam-se obras de emergencia para dar um salário de 
nao muito comer aos retirantes. Construc;áo de rodovias é urna das 
soluc;óes emergentes e para elas os flagelados, se arrastando, 
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caminham . Até eles vai o SUSA, a oportunidade é boa para a sua 
intervenc;áo, suas vacinas e seus cadastros. Piancó, Patos .. Catolé 
do Rocha, Santa Luzia, Soledade sao aflic6es r.ia Paraiba. Os 
romeiros dos anos anteriores sáo agora simples retirantes. Procuran
do trabalho, dando trabalho, recebendo trabalho. 

Um repórter de Joáo Pessoa, escrevendo do município de Sáo 
Gonc;alo, em abril de 58, conta que viu, num dia, 1.500 flagelados 
a receber vacinas e o possível tratamento na prevenc;áo contra 
epidemias que no passado acompanhavam sempre as levas de 
reti rantes maltrapi lhos. . 

Nesse meio tempo está sendo construida Brasilia (entre os seus 
candangos há milhares de nordestinos fugidos a seca) e,· simulta
neamente, está sendo aberta; no coracao da selva amaz6nka, a 
ligac;áo Belém-Brasília, que teve por mártir o grande Bernardo . 
Saiáo e um sem-fim de anónimos trabalhadores. 

. E urna das obras de Juscelino de maior repercussáo futura no 
panorama nacional, empresa que tenta resgatar o Brasil da vergo
nha de tao tarde haver acordado .para o ·"slogan" pregado por 
Washington Luís antes do exílio. 

Nessa luta contra a floresta, o clima, as feras , o desconhecjdo 
e os imprevistos, comec;am a surgir sintomas de moléstias tropicais 
que dizimam os pioneiros e desnorteiam os médicos. 

Quem pode ajudar esses médicos? Quem, como médico, tem 
varado os sertóes e conhecido os seus males? Quem pode percor
rer, com estes médicos, as centenas de quilómetros já rasgados na 
terra observando os seus doentes? 

Há um homem comprometido com o sertáo. Está com ·sua 
Unidade num qualquer fim-de-mundo. Mandam buscá-lo. Lá vem 
elf! feliz . Seu nome é Noel. 

XLV 

A mágoa oculta 

Os anos váo passando, experiencias chegando. Soma delas. 
Aprendizado. Multiplicac;áo. Entusiasmo no trabalho feíto. Visáo 
quase aterradora, porém, do que há por fazer. Quanto mais se 
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multiplica, mais sente Noel o que está faltando, o quase inútil do 
alongado esforc;o, dele e dos seus. 

Na alegria contagiosa que tanto impressionara o Ministro, há 
urna sombra agora, que é lá dentro: nao estará construindo sobre a 
areia , nao estará pondo graos de areia na brancura da praia ou 
gotas de água nas ondas do mar? 

Há muito que Elisa, Salomao e Bertha sao pouco mais que 
fugas, de ruidoso claráo, ao dia-a·-dia e aos inesperados do servi
c;o . Quando vem ao Rio é trazendo índio enfermo (quase sempre 
trazia um companheiro de tribo para o enfermo ter com quem 
talar), problemas a resolver, de vária sorte, mais gente a contratar. 
Escolha foi dele, ninguém nega. No seu dia-a-dia e nos seus 
inesperados se compraz, sente-se a vontade, se realiza como 
homem que preenche o seu tempo e o tempera com sabor de 
aventura e gosto de trabalho feito. Mas cada dia se sente cada vez 
menos realizado . Alardeia as suas estatísticas e os seus relatórios 
nos jornais, desdobra-se em entrevistas e conferencias . É o homem 
público de maior boa vontade para receber repórteres e enfrentar 
auditórios . Um pouco, porque precis.a de mais apoio, mais gente, 
no~os recursos, novas médicos, remédios, avióes .. . Um pouco, ou 
mu1to, para se atordoar . 

Quanto mais viaja mais ve. 
Quanto mais viaja, . mais ve e mais faz, mais se amargura por 

dentro. 
Nao quer pensar no que falta, no incompleto do que vem 

fazendo, no impossível de fazer de outra forma . Que deve e 
precisa ser feíto e nunca fora antes feíto e outro talvez nao fizesse 
em tal escala (maravilhosos companheiros se orgulhava de ter) mas 
voltar ao sertáo, para ele, era sempre sentir o corac;áo pequenino, 
se esconder quase envergonhado entre urna anedota nem sempre 
nova e urna quadrinha de mictório daquelas que vinha recolhendo 
em suas viagens com urna irreverencia de fauno . 

O SUSA é urna incursáo ocasional , os males sao permanentes. 
O SUSA é urna soluc;áo eventual, os males voltam. É preciso criar 
ambulatórios e hospitais, aumentar e melhorar os que já há. O 
SUSA tem conseguido incrementá-los. Faltam médicos em centA
~,as ~e municípios do interior . As mensagens de ano, de Juscelino, 
!ª nao davam canta , apenas, das metas suntuárias, comec;avam a 
informar que o Governo estava implantando médicos em centenas 
de cidades que os desconheciam. 
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Mas é tudo pouco. 
Acima de tudo - e ele o sabe mais do que ninguém é 

preciso alfabetizar o pavo também nos domínios ,da Higiene e da 
prevenc;ao. Difundir conselhos. Criar novas hábitos de cautela e 
defesa. 

Os poetas populares , no realismo e na objetividade da sua 
literatura, focalizavam na sua rude linguagem, todos esses proble
mas. Naquela década sao inúmeros os folhetos de cordel voltados 
para as misérias do povo: "Os sofrimentos dos mendigos na Lapa 
do Bom Jesus" (Minelvino F. da Silva), " Fome, Guerra e Carestía" 
(Manuel d' Almeida Filho), "O Gra.nde Choro em Geral" (Firmino 
Francisco de Paula), "Peleja de Zé do Povo com Dona Carestia" 
(Rodolfo Coelho Cavalcanti) "O Horror da Carestia e o Acolcho do~ 
Tubaróes", (F. F. de Paula), "O Clarim da Miséria Puchando a 
Marcha da Fome". (Severino Cesário). 

Nessa década de 50, assolada por mu itas secas ... 
( ... " No Estado de Sao Paulo 
já se calcula um milhao 
de gente desesperada 
que abandonaram o sertao" ) 
. .. a miséria no Brasil e as misérias do mundo vao desembocar 

' 
como sempre, nos folhetos do povo. A guerra da Coréia trazida 

• I 

n:ars pelo rádio que pelos jornais, impressiona os sertanejos como 
s1mbolo de um mundo confuso e mau. Em mu itas cidades do 
Nordeste a zona do meretrício tem um nome novo: Coréia. 

No "Clarim da Miséria" o trovador Severino Cesário resume os 
"acolchas" do povo, de que falava outro poeta: 

"Da forma que o mundo está 
é triste a situac;ao 
a guerra lá na Coréia 
e a seca pelo sertáo 
aqui pra o lado do sul 
o pobre está de bucho azul 
chega a fazer compaixáo" . 
Ao pintar, porém, o panorama geral do abandono em que o 

povo se encontra (manteiga, queijo e doce é na casa do rico, na 
classe média é " enfeito", na casa do pobre nao tem jeito, " na 
farota ele se dana .. . " ) Severino Cesário tala de passagem no 
problema da tuberculose para o pobre: 

" Se adoece do pulmao 
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e náo pode se tratar 
vai ao centro de saúde 
~ir para se internar 
diz o médico ao paciente 
a sala náo cabe gente 
vá para casa esperar . 

Ele recebe o remédio 
mas lhe falta o alimento 
a família lhe despreza 
comec;a seu sofrimento 
morre o pobre muribundo 
deixa o micróbio no mundo 

· fazendo seu movimento. 

Quando adoece a crianc;a 
já conduz umá fraqueza 
o médico obra milagre 
pra fazer sua defesa 
um defeito ereditário 
divido ao pouco salário 
que vem matando a pobreza." 

Todo o problema da tuberculose nas. classes populares;que era 
um dos tormentos de Noel, está resumido nesses versos toscos do 
"Clarim da Miséria": a falta de assistencia médica efetiva e regular 
("a sala náo cabe gente"), a fome endemica ("ele recebe o remé
dio/ mas· lhe falta o alimento"), o contágio fácil ("morre o pobre 
muribundo/ Deixa o micróbio no mundo/ fazendo seu movi
mento"), a má heranc;a transmitida aos filhos ("quando adoece a 
crianc;a/ já conduz urna fraqueza ... ") cuja causa é fácil de denun
ciar ("divido ao pouco salário/ que vem matando a pobreza") . 

Fazendo honrada e bravamente a parte que assumiu na grande · 
batalha, Noel (ou o SUSA) esbarra nas limitac;óes do próprio meio, 
males náo de simples soluc;áo. Assistencia médica permanente, 
alimentos para o povo (" beba mais leite, beba mais leite" ), comba
te a crise e aos " tubaróes eri geral" , de que falam os trovadores 
com insistencia, tudo issó é muito bom, mas náo está nas máos do 
SUSA assegurá-lo, principaJmente no caso da tuberculose em cujo 
combate Neel se engajou antes mesmo de enfrentar, em bloco, 
todas as doenc;as do povo. 
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O ~u~ realmente vai salvar a gente sem nome, bern mais que 
o~ remedios modernos, que já estáo curando a curto prazo e 
d1spensam mes~o o caro tratamento confinado, ~ algo mais sim
ples, porérn difícil de alcanc;ar: urna intensa campanha educativa 
antes do contágio. · 
. ~egred? de polichinelo? Sim . Mas como aplicá-lo? Através dos 
JOrna1;? A 1~p~ensa nao chega ao povo, ao pováo, pelo menos. 
Atraves do rad10 e da televisáo? Claro, ajuda muito. Vamos lá ... 
~asé. preciso náo esquecer que os dois veículos precisam de patro .. 
c1nadores .co~erciais e as classes pobres ainda carecem de rec~pto
res ... E principalmente é preciso que essa educac;ao e as suas men
sagens sejam feitas em termos do povo, ern linguagem de pavo 
entender. . 

Noel já fizera urna experiencia bem s.ucedida .ern matéria de 
atrair o povo: empregava seus violeiros e rep.entistas. 

. Ele continua pensando. Agora ele precisa, ;mais do que atrair, 
convencer, persuadir, catequizar, formar hábitos.1 motivar multi-
dóes, naquele tempo, macic;amente analfabetás. . . 

De que jeito? De repente tudo lhe parece muito simples: 
através da leitura ... 

" ... o pobre está de bucho azul, chega a fazer compaixlo ... " 
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XLVI 

Procurando caminhos 

Nao era questáo apenas de olhar 1 mas de ver .. . 
Noel sabia que qualquer folheto popular escrito por um 

quase analfabeto tinha sempre venda maior que qualquer pretensa 
obra literária ent.re as classes mais cultas (ou mais incultas ... ) 

Sabia que alguns folhetos de Leandro Comes de Barros, vindos 
das primeiras décadas do sé~ulo, tinham reedi<;óes, todos os anos, 
de fazer inveja aos romances mais aceitas de Alencar e Macedo. 
para nao talar, é claro, nas "Memórias Póstumas de Braz Cubas" e, 
muito menos, em "Os Sertóes" de Euclides da Cunha. Cada nova 
tiragem de "Cancáo de Fogo" ou do "Cachorro dos Mortos", em 
Juazeiro do Norte,· era de 10.000 exemplares, garantia seu editor
proprietário José Bernardo da Silva, que Noel conhecia de perto. 

Sabia que, se eram quase analfabetos seus autores, menos 
alfabetizados ainda eram seus leitores. Milhares de folhetos eram . ' ' . 

vendidos no calor das feiras , no cantarolar da leitura, a quem nao . , 
lhes poderia ler sequer urna pala~ra. 

Nao ignorava, porém, que o folheto comprad~, ia ~er. lido 
naquele fim de semana por um filho ou neto que Jª at1ng1ra o 
"mal-e-má" dos primeiros contatos .com o alfabeto e procurava 
reproduzir o mesmo tom cantarolado que os poetas o_u seus 
camelos usavam diante dos tabaréus em extase, cestas na mao com 
frutas e verduras compradas ou por vender na mesma feira. 

Sabia que muita gente aprendera a ler só pelo. prazer espiritual 
de delibar os seus folhetos e que muitos haviam aprendido a ler 
nos próprios folhetos para náo ficar na dependencia de parentes ou 
vizinhos, sem talar nos que haviam aprendido a ler só para escrever 
outros folhetos, "status" na hierarquia sertaneja. 

Sabia que o folheto tinha mais ouvintes que leitores. 

E que leitura, para o sertanejo, era urna coisa que náo ia ao 
fim da linha, conduzida com ritmo e cadencia impecáveis a 
procura de rimas, coroa do verso. O sertanejo era infenso a leitura 
de trechos em prosa, a página de linha corrida cansava o leitor, 
para quem o verso era o instrumento ideal para a transmissáo das 
idéias e a veiculac;áo das próprias notícias importantes. Guerra ou 
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desgrac;a, no país ou no mundo, que náo tivesse confirmac;áo no 
folheto de cordel nao merecía fé. 

A verdade para ser aceita tinha que vir em ve~so, náo precisa
va conduzir o leitor ao fim da linha. A ordem precisava de rima. O 
temor e o respeito se impunham pelo verso, jeito antigo e sertanejo 
de ser. No século passado, no Ceará, um poeta, orgulhoso, dizia: 

Embora nao saiba ler · 
Governo todo o sertáo. 
O segredo dos poetas estava em contar os assuntos do povo ou 

para o povo no jeito de falar que o povo entende e que é prec;:iso 
ser povo para bem usar. 

Noel, em matéria de Brasil , era antes de tudo nordestino. · 
Conhecia tudo aquilo, sentira a 

1
fascinac;áo dos trovadores, parava 

na periferia das feiras a ouvir a leitura dos folhetos, monótona 
para os forasteiros, empolgante e picada de imprevistos para a sua 
platéia cativa. E nao ignorava que os políticos, nas campanhas 
eleitorais, utilizavam largamente os abeces de feira. Dizia-se em 
Campina Grande que Argimiro Figueiredo, Governador do Estado, 
distribuira 100.000 exemplares de um folheto de Manuel Per~ira 
Sobrinho contando seus feitos, virtudes e promessas . 

A leitura de folhetos recentes sobre as misérias da terra e os 
castigos do céu impressiona-o· principalmente pela capacidade 
espantosa que os poetas incultos demonstravam no pintar um 
quadro, retratar um tipo ou desenvolver urna idéia em termos de 
ser entendidos pelos mais humildes . 

Foi exatamente essa observac;áo que o levou a procurar na 
poesía popular um veículo novo e mais perman.ente para ensinar 
higiene no sertáo, para prevenir o povo contra urna fera que se 
escandia principalmente no pulmao dos pobres e dizimava precio
sas vidas por esse velho mundo de Deus. 

Nunca se fizera a experiencia, pelo menos na escala em que a 
pretendia, em todo o mundo. 

Dentro da sua lógica, era mais urna razáo para· faze-la. Só 
restava um problema: encontrar o poeta certo · para o folheto com 
destino certo . 
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XLVII 

A f era invisível 

Noel estudara num Recife ainda quente das lembranc;as de 
Leandro com sua folhetaria famosa na rua do Motocolombó. Pro
longava-lhe a obra, tendo adquirido os direitos de autor, o acervo e 
a própria fama um enfermeiro de profissao que logo seria apen_as 
um profissional da poesia, coisa possível entre o povo humilde: 
Joao Martins de Ataide . Segundo o conceito popular, com os 
direitos de autor comprava-se também o de assinar pelo autor. 
"Ninguém se admire da minha firma nos livro~ de Luís da Costa 
Pinheiro, porque comprei e registrei", declarava candidamente 
Olegário da Costa Neto na capa de "O Grande Castelo Edificado no 
Mar de Fortaleza": Nos tempo da oensao dos Pires 2-3-4, Ataíde 
estava em pleno fastígio . Era autor nao apenas dos seus, mas dos 
folhetos de Leandro Comes de Barros. 

Quando Noel volta ao Recite anos depois, a procura de 
autor, e pensa em Joao Martins de Ataíde, já o poeta fora jogado 
na reserva, seu cartaz disputado pelos novos. Noel faz um levanta
mento e acaba optando por um jovem em plena forma e intensa 
produc;ao, que vivia encastelado numa pequena tipografia perto do 
Mercado de Sao José onde, auxiliado pela mulher e pelas cunhadas 
fabricava leitura disputada pelo povo. Especializava-se em roman
ces de 16 páginas, pouco amigo dos casos de época, de venda fácil 
mas sem condic;óes de sobrevivencia. O "caso de época" desapare
ce quando o crime ou a calamidade que explora sao substituidos 
nas manchetes dos jornais. Joao José é dos grandes assuntos. 
Acabava de publicar um seriado, todo um romance em 10 folhetos, 
no qual narrava as aventuras de um gigante e seus filhos, netos e 
bisnetos, inclusive urna terrível bisneta. Vira-Mundo se chamava o 
fundador da dinastía de mestres do facao e da foice, da briga de 
faca e do grito de briga .. . 
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Vira-Mundo foi um filho 
adotivo dum gigante 
que residia na Ásia 
num ermo repugnante. 

! 

1 

Dos1 gentíos de-sse tempo 
foi o mais extravagante. 
Foi um " ente de grandeza", 
famoso no mundo inteiro ... 
que quando morr~u deixou 
dois filhos na realeza 
um herdou sua coroa 
o outro a sua destreza . . . 

Um deles é Chico, de sobrenome Vira-Mundo, que, depois de 
enfrentar mil perigos, passa a vara, ou o facao, a Gonc;alinho, 
também Vira-Mundo. 

. .. que herdou de seu pai Chico 
a forc;a, o grito, a coragem ... 

Gonc;alinho enche o terceiro folheto da séri.e. Com. ~eia hor~ . 
de nascido come nao em prato, mas numa bac1a de pirao, que e 
todo um programa de vid.ª~· Com seis anos tem a altura de um 
homem e já deu e bateu em m~io mundo. O destino deu-lh~ como 
padrinho " um conde muito malvado", mons~ro. que. mantem um 
verdadeiro zoológico onde abrigava feras ternve1s tre1nadas para a 
sua defesa. Querendo livrar-se do afilhado, que nao lhe parece flor 
que se cheire, o conde infamf:'. envía Gonc;alinho em busca de 
quatro bois , que devem ser abatidos para urna festa gigantesca. Na 
verdade era apenas urna cilada, que o rapaz descobre em tempo: 
pretendiam lanc;á-lo as feras!· O rapaz nao se abala. Acha até 
grac;a ... Sao apenas quatro panteras, dois tigres e um simples leao 
adoidado. Urna brincadeira para um bravo como Gonc;alinho, _que 
enfrentou os animais incríveis ... 

· ... e saiu puxando as feras 
igual a quem puxa cabra .. . 

E a esse poeta de ingenua e desvairada imaginac;ao que Noel 
vai procurar . Expóe-lhe o seu problema. Diz qual é o problema da 
tuberculose no Brasil . Como ela chega, como se insinua, traic;oeira, 
como devora pouco a pouco as suas vítimas, como se transmite 
pelo contágio e, de cada vítima, faz vítimas novas. Doenc;a mortal , 
que tem dizimado multidóes. Mas doenc;a que pode ser evitada (e 
ele mostra como) e, principalmente, doenc;a que já pode ser 
curada, com os últimos remédios e processos criados pela medici
na moderna. 

M agrinho, baixo, a voz mansa, os olhos vivos, Joao José ouve 
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com crescente interesse. Pedia esclarecimentos . Como é que se 
evita? Que jeito se dá? E quem dá os remédios? 

Noel vai explicando. Para ele, o importante é conseguir um 
folheto que ensine em linguagem de povo entender, no jeito do 
povo talar, Precisava de urna história " bem versada", que prendes
se a aten<;áo pelo assunto e desse conselhos simples ao alcance do 
estivador no cais do porto_, do almocreve nas estradas, do cortador 
de cana, do seringueiro, do 'castanheiro, do operário e do artesáo e, 
por que náo? - do cangaceiro. Tinha que despertar o mesmo 
interesse alcan<;ado pelas histórias de Vira-Mundo e seus terríveis 
descendentes, o Chico, o Gon<;alinho, o Lasca-Mundo (que quando 
viu o irmáo casado com urna fina princesa logo armou urna sujeira 
contra o irmáo ... ), o Arrebenta-Mundo, o Corta-Mundo (este mais 
amigo de presepadas que de crueldade), o Fura-Mundo e outros 
terrores do Sertáo. 

Náo demorou muitos dias Joáo José submetia a Noel "A Fera 
lnvisível ou o Triste fim de urna Trapezista que sofría do Pulmáo" 
Dirigia-se a todo o país: 

Grande povo brasileiro! 
Combate a quem te persegue 
o uve o que eu vou te dizer ... 
E usando a sua a:utoridade de poeta, conta o que vai dizer a 

pátria: 
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Teu amigo Joao José 
versejador popular 
de romances de aventuras 
quer a todos se juntar 
prd combater urna "fera" 
que vive a me maltratar. 

Por conseguinte, este livro 
nao é de con tos de fa das 
nem também de "cabra brabo" 
nem livro de presepadas 
nem romance imaginário 
de ~venturas passadas. 

É um livro popular 
com assuntos melindrosos 
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Sobre urna fera invisível 
de membros muito for<;osos 
que vive a nos corroer 
com seus germes perigosos. 

Aí o poeta come<;a a descrever a terrível fera. Fala no micróbio 
invisível que se aloja no pulmáo: 

ele é comprido e roli<;o 
nunca se mexe, é parado, 
só por lentes muito fortes 
pode ser observado 
e, entao, de microscópio 
o aparelho é chamado 
Vai explicando e aconselhando. Os conselhos sao claros. 

O que foi tuberculoso 
ai nda ten do bom trato 
·ninguém use o q~e ele usa 
nao coma nada em s'eu prato 
nem beba na sua chícara 
e nem queira o seu contato . 

Também é bem perigoso 
Sentir a respira<;áo 
deve evitar sua f ala 
com certa aproxima<;áo 
porque o bafo da boca 
traz os germes do pulmáo 

Por isto é que nao se pode 
ter em ninguém confian<;a 
por exemplo, um atetado 
dá beijos numa crian~a 
na mesma hora o micróbio 
faz urna nova mudan<;a 
E também um namorado 
quando beija a namorada 
Se ele estiver doente 
essa mocinha, coitada .. . 
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E lá se vai a infeliz ... Mas logo o poeta sente que é pr~c~sc:> um 
"case history" para melhor ensinar. E comec;a a contar a historia de 
urna trapezista de circo (ele era doido por ~irco ... ) dos tempos e~ 
que andara pela Bahia. Oescreve a sua beleza. Mostra a expectati-

va do público . 

... na hora do espetáculo 
a moc;a se apresentou 
bonita igualmente a Lua 
a multidao delirou 
os aplausos foram tanto 
que ela se emocionou . 

Mas agradeceu sorrindo 
e no trapézio subiu 
nisso a cabec;a rodou 
na hora nao resistiu 
vomitando sangue quente 
de onde estava caiu . 

Nao chegou ao chao, felizmente, Havia a rede . Vieram os f~s . 
Vieram os médicos. Exame ... A infeliz estava tuberculosa e nao 
sabia ... Nunca procurara um médico. Apanhara a doenc;a e nunca 
se cuidara. A doenc;a avanc;ára ... A emoc;ao apressara o desfecho. 
Estava perdida ... Mas o caso era mais grave .. Um dos horrores d~ 
tuberculose é a facilidade com que se transmite . O poeta dramati
za 0 problema Sao examinados os colegas da moc;a. ~ · Abreugra
fias, ouvido no peito, "conte 33", e a triste revelac;ao: estavam 
todos contaminados .. . 

A razao é que viviam 
comendo junto com ela 
bebendo no mesmo copo 
outros dando beijo nela 
por isto todos pegaram 
a mesma doenc;a dela. 

Está claro que se assustaram. Seguiram os conselhos dos 
médicos, - etc ., etc ., etc ., - e apesar da morte da trapezista o 
folheto teve um final feliz . 

Nessa altura, o poeta se torna quase paternal : 
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é este meu caro povo 
o meu conselho amigo 
tire a sua chapa logo 
pra se livrar do p~rigo . 

t 

E entao o SUSA em grande estilo e versos fluentes é apresenta
do ao povo, convidando toda gente a comparecer em massa onde 
o SUSA aparecesse. 

Mais de urna vez declarou Noel que a poesia ingenua de Joao 
José fizera muito mais pela campanha contra a tuberculose no 
meio do povo que todos os seus médicos e alto-talantes. 

- Poucos médicos explicariam. melhor, em termos de povo, o 
que é preciso saber sobre a fera invisível .:. 

O resultado pratico foi muito grande e um dos comunicados 
rnais aplaudidos no Congresso Pan-Americano de Tuberculose, 
reunido pouco tempo depois em Salvador, foi justamente sobre 
aquela inovac;ao na propaganda contra a tuberculose. 

Um observador do World Wide Medica/ News Service de tal 
maneira se interessou pelo assunto que traduziu urna dezena de 
sextilhas do folheto, incluindo-as numa correspondencia especial . 
que foi publicada em revistas médicas no estrangeiro. Um recorte 
do Medica/ Tribune chegou as maos de Noel, que fez questáo de 
mostrá-lo a Joao José. 

O poeta olhou comovido aquela espécie de consagrac;áo 
internacional onde era chamado de "troubadour" e "balladeer." Lá 
estava em ingles urna parte da história: 

Great people of Brazil! 
Fight those who persecute you . 
Listen what 1 am going to say 
and take my advice ... 

Fez questao de ouvir todos os versos traduzidos. 
- E como é que ficou o nome do romance em ingles? 

- "The Invisible Beast or the Sad End of a Trapeze Artist who 
Suffered in the Lung" ... 

- Quer repetir? Mais devagar ... 
Noel obedeceu. 

- Língua danada de bonita, - disse, feliz, o. poeta. 
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XLVIII 

O P.N.X. 

Dez anos antes, ou pouco menos, o Presidente, charuteando 
risonho, despedira-os do Palácio com urna promessa gentil : ia 
estudar o assunto com carinho. 

Nenhum deles alimentara ilusóes. Aquelas palavras em boca 
de político - e particularmente num mestre da arte como Getúlio -
valiam por urna pá de cal sobre qualquer assunto. 

De fato, os anos passaram, ríos de lama rolaram, a lama e o 
tempo nao deixaram ao solitário do Catete qualquer lazer para 
pensar, com ou sem carinho, nos problemas· dos caingangues, 
xavantes, txicóes, kalapalos, oatis ou txucarramáe .. . 

Getúlio passou, os sonhadores teimavam : Villas Boas, Darcy 
Ribeiro, Heloisa Alberto Torres, ·cama Malcher, Noel , alguns mais. 
Havia que esperar . O Parque do Xingu era até projeto que dormía 
nas gavetas da Camara, porque náo interessava nem ao Executivo 
nem as classes dominantes. 

Sucedem-se vários governos menores. Vem Juscelino. Esse 
com certeza seria capaz de compreende-los . Mas JK vinha com 
urna carga imensa de planos e metas, e o seu governo era urna 
dupla máo-de-obra: realizar os seus planos e conseguir que acredi
tassem tanto nele quanto neles (os planos e as metas) . 

Quando pareceu que os ventos amainavam, que o barco 
marchava, que o país comec;ava a acreditar e quando eles próprios 
co~ec;aram a acreditar (ele seria capaz de compreender os índios, 
ac.e1tara com entusiasmo a criac;áo do SUSA) : juntaram-se todos, 
af1 nal, procurando o Presidente. 

Era tarde demais, porém. Juscelino avanc;ara demais em todas 
as pistas, fora hostilizado demais em todas elas, conseguira se 
firmar e afirmar, estava realmente vencendo, mas se desgastara. 
Nao se sentia mais com forc;as, tal o caldeirao político, para 
enfrentar navas pistas e se lanc;ar em novas frentes. E foi franco. Se 
lanc;asse qualquer novidade seria com risco de derr.ota, prete~o 
para irritar os excitadinhos da Camara e do Senado. Feliz seria se 
conseguisse levar a bom termo e inaugurar a toque de caixa e a 
qualquer prec;o Brasília e a Belém-Brasília, que eram a chave e o 
selo de todas aquelas doideiras de despertar gigante adormecido. 
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- Esperem o novo Presidente. A idéia está madura. Mas 
tratem de agir! Logo-logo . . . 

Veio Brasília, veio o resto, Janio Quadros chegou . Dessa vez 
ninguém perdeu tempo. Um bom pressentimento os guiava. Ele 
também vinha cheio de planos. Estava até lanc;ando um uniforme 
padráo para os funcionários se distrairem enquanto ele saneava as 
financ;as do país . Era homem de aceitar idéias novas, ainda que 
antigas ... 

A verdade é que, para espanto de seus mesmos idealizadores, 
(era um tempo de espantos . .. ) o i·mpossível de antes se torna 
facílimo . 

O fruto estava maduro ... 
. Janio Quadros assinou o decreto que criava o Parque Nacional 

do Xingu, primeira grande conquista do indio em nossa História. 
última esperanc;a de preservac;áo do índio brasileiro e de sua 
cultura. 

Depois de quatro séé:ulos de predac;ao e de crimes por parte 
dos civilizados, reduzidos a urna -populac;áo total , em termos de 
país inteiro, que nao daria para encher o estádio do Maracaná, 
como afirmou Antonio Callado, em famosa entrevista concedida 
ao Pasquim, o índio brasileiro, os despojos de suas muitas nac;óes 
(havia nac;oes indígenas com lingua própria e 15 ou 20 sobreviven
tesJ iam ter sigora território próprio, terra própria, chao deles, 
espac;o exclusivo, demarcado, legalizado e sagrado: 22.000 quiló
metros quadrados no esplendor da floresta amazónica, com árvores 
suas, animais seus, seus insetos nativos, suas doenc;as. 

XLIX 

O SPI 

61 , ano do PNX, foi ano mau para o SUSA. Confusáo política, 
ventos de insania, geral desnorteio. Dificuldades surgem, de toda 
sorte . Enfrentar o sertáo, para Noel, é ver com revolta a derrubada 
criminosa das matas, a devastac;áo pelas queimadas, a impunidade 
ostensiva dos grileiros. Sáo problemas que lhe doem na carne, 
contra os qua is protesta no vozeiráo dos profetas antigós . A fome é 
urna constante cada vez mais clamorosa nas áreas de seu aéreo 
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pipocar, mais dolorosa ainda nas áreas indígenas, Em certos casos, 
de urna ironía atroz. A fome, antiga e crónica entre os terena, 
tornara-se aguda. " Por esta confessamos um certo remorso", dizia 
ele num relatório . " Pelo menos no que toca aos tuberculosos. 
Viviam eles gra~as a doen~a (para alguma coisa haveria enfim de 
servir a tuberculose) que tira o apetite do doente, " equilibrados" 
ou melhor, sem sofrer a sensa~ao de fome . Chegamos nós e com a 
nossa real eficiencia medicamentosa despertamos a fera que a 
doen~a generosamente fazia dormir". Motivo para um Gorki, um 
Chaplin, um Shaw, cornenta com amargura. 

Da precaridade do pouco-muito que realiza, visto pela sua 
auto-crítica humana e bem humorada, procura se consolar esvur
mando e vituperando os apenas crimes alheios. Nao perde a 
oportunidade de combater a avalancha predatória dos bandeirolan
tes, a um tempo bandoleiros e bandeirantes, pavor eterno dos 
índios. 

Passa o ano inteiro a protestar pela imprensa e pelas vías 
oficiais . Convidado cativo dos congressos médicos especializados, 
desdobra-se em viagens, levando suas experiencias de tisiologista e 
sanitarista do mato a universidades e simpósios. A obra do SUSA 
(disso ele tem consciencia) é um exemplo quase único no mundo. 
Incompleta, mas altamente positiva . Esse apelo positivo ele faz 
questao de apresentar, com orgulho o faz . Lá fora nao há pratica
mente denúncia . Oxalá o modelo do SUSA (que até um aparelho 
especial de radiografía conseguiu criar para o seu trabalho de 
hospital aéreo) oxalá ele venha beneficiar outras áreas onde tam
bém se morre de fome para deixar um pouco menos constrangido o 
auri-verde pendao da nossa terra . Noel regressa, porém, e assesta 
de novo as baterías , que é a sua maneira de ser brasileiro, de ser e 
servir ... 

Assim, passam os anos de 61, 62, 63. Indo, vindo , voando. 
Moscou em 62, Juazeiro do Padre Cícero em 61 , 62, 63. Para voltar 
sempre, sempre se multiplicando e exigindo que se multipliquem 
as suas equipes. 

Nesse ir e vir recebe urna quase intima~ao de Oswaldo Lima 
Junior, Ministro da Agricultura. Estamos nos dias agitados de Joáo 
Goulart . Noel é do Ministério da Saúde, mas comparece . O coronel 
Moacir Ribeiro Coelho, diretor do Servi~o de Prote~ao aos indios 
vai deixar o pos to . No consenso do Governo e do povo só exist~ 
um homem para ocupar com eficiencia, conhecimento e a indis-
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pensável paixáo a chefia do Servic;o criado por Nilo Pec;anha sob o 
impacto dos relatórios do ainda jovem tenente Candido Mariano 
Rondon nos idos de 1910. 

- Aceita? 
Noel náo pensa duas vezes. 
Mas existe um porém ... 
Ele tem de dar um pultnho a Roma, já havia recebido a 

passagem, ia participar de um Congresso Internacional de Tuber
culose. 

- Na volta eu tomo posse. Pode ser? 
- Mas volte logo! 
Voltaria. 

Dia de gravata. posse ·no S.P.I. . diante do Ministro Lima Júnior. 
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Os bandeirolantes 

Um mes depois, no Gabinete do Ministro da Agricultura~ (já 
Brasília acontecera, o Rio era apenas a Cidade Maravilhosa, embo
ra estivesse para perder esse título também) , toma posse Noel 
Nutels . Outros Ministros, a imprensa, gente amiga, otimismo geral. 

Noel é a esperanc;a de um órgáo vital para o país e seus índios, 
mas tantas vezes desvirtuado nas suas func;oes, minado pelo buro
cratismo, pela incompetencia ou pela simples corr.up~áo . 

Vinte anos de convívio com o silvícola, ·desde um carreiráo 
que lhe haviam dado os xavantes no primeiro contato, Noel está no 
seu elemento. É- o " irmáo dos índios" de Fernando Sabino. É o 
" índio cor-de-rosa" de Otávi-0 Malta, velho amigo. Conversou 
muito pagé. Levou no papo muito feiticeiro malandro, era chapa 
de maiorais da borduna, de pequenos pescadores do Araguaia e 
dextros frecheiros do Xingu . Viu muito índio nascer, viu muito 
índio morrer . Conhece e admira os que se afundam teimosamente 
na mata, batoque nos lábios: Conhece e lamenta os já marginaliza
dos nas periferias do sertáo, pedindo esmola a caboclo, dois dedos 
de pinga nos botecos . E sabe como ninguém o que é pacificar, 
civilizar, integrar. Tem , acima de tudo, um profundo e humano 
respeito pela sua cultura e pelos seus direitos de sobrevivencia até , 
que possam livremente optar, sem pressao armada, económica ou 
psicológica. Sua condic;ao de judeu minoritário no tempo e no 
mundo o ajuda a confraternizar com o índio . Era, portanto, como 
judeu também, que ele assinava pilheriando, para disfar~ar a 
emoc;ao, o ato de posse, no cargo de diretor do SPI. 

Estava chegando de Roma. Participando das discussóes em 
plenário, vivendo com avidez as horas vagas, ele viera gizando 
mentalmente, o tempo toao, seu plano de ac;ao. O PNX já era urna 
realidade, um passo a fre(lte. Outras reservas no país vinham, 
desde muito, lutando, quanto possível , pela sobrevivencia . o 
SUSA já era constante nos ajuntamentos tribais, nas precárias 
n~c;6es se extinguindo, nos índios amolecidos da "changa" e da 
pinga. 

ltem n. 0 1: preservar-lhes as terras sempre ameac;adas pela 
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avidez e crueldade dos bandeirolantes. Coisa, afinal, de aparente 
simplicidade: aplicac;áo da lei. . . 

ltem n.0 2: preservar-lhes, com respeitoso amor, o patrimonio 
cultural , defendendo-os de todos os integracionistas. Questáo de 
simples raciocínio : integrá-los em Que fome, para que e por que? 

ltem n. 0 3, ou n. 0 2, ou n. 0 1: preservar-lhes a sobrevivencia 
física e racial , protegendo-os das doenc;as dos brancos e da miséria 
das próprias doen~as , através de urna assistencia san.itárja nunca 
antes possível . A medicina dos pajés e feiticeiros andava muito por 
baixo. E como o SUSA nao podia cobrar nem eles poderiam pagar, 
estava liberta de seus inconvenientes maiores a medicina dos 
brancos. 

Respeitar, preservar, esperar ... D.iante dos índios, -a civilizac;.áo 
em que o próprio Noel, embora recalcitrante, está envolvido, 
predsava, antes de tudo, de urna honesta auto-crítica · 

. É assim que, cheio de planos, comec;ava novam~nte a viajar. 
Diretor, para ele, nao é catgo decorativo nem de gabinete. Mesmo 
porque, segundo o acordo inicial em que entravam o Ministro da 
Agricultura (SPI) e o Ministro da Saúde (SUSA) Noel assumira a 
direc;ao do SPI sem abrir mao do SUSA. Principalmente porque as 
duas entidades tinham muito em comum ... 

Mas logo Noel sente que, ·se viajar é preciso, trabalhar nem 
sempre é fácil. O SUSA está funcionando . E bem . O SPI quase táo 
bem . Os dois se completam, identificam-se em muito. Ele é que 
mal pode trabalhar com um ou com outro. Porque segundos e 
terceiros interesses passam a se atravessar em seu caminho. Gente 
doente? Dá remédio . .. Gente com fome? Dá comida ... Tudo bem. 
Até aí, tudo bem ... Era do programa. Homens poderosos, porém, 
nao parecem tao empenhados em que se de remédio ou comida, 
pelo menos aos índios . E muito menos terra, principalmente aos 
índios. Grileiros e aventureiros, nativos ou nao, estáo tomando 
terra, soltando doentes de moléstias injuriosas na terra dos índios, 
fazendo os índios morrerem para que aterra fique vaga e possa por 
eles ser legalmente ocupada. Bandeirolantes audaciosos váo mais 
longe. Mandam matar logo ... Há índios assassinados tranquilamen
te por precursores do esquadrao da morte. O próprio SPI . está 
minado. Claro que tem muita gente honesta, do melhor pano. Mas 
lá dentro há gente peitada, subornada, acumpliciada com interes
ses inconfessáveis . 

É a hora do PQP (o tempo é das siglas ... ) 
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Noel é homem de amor, mas nao de paz. Ou nao consegue 
ser ... 

Entra logo em choque. Briga. Fiscaliza. Controla. Esbraveja. 
Pequepeia. A existencia do SPI constrange, de qualquer maneira, 
os bandeirolantes a comparecer . Rondon já sabia disso. O gabinete 
de Noel, quando ele chega das viagens-relampago, está ~heio de 
predadores de terra pleiteando concessóes, acusando indios, inven
tando histórias, procurando aprova<;áo, comprando, sempre que 
possível , apoio ou cumplicidade oficial. 

Um dia ele explode. Um grupo de ,homens fortes do Mara
nháo, acobertados pelo dinheiro e por isso mesmo bem apadrinha
dos, o procura. Entram-lhe pelo Gabinete, com um abaixo-assinado 
de pecuaristas e grileiros da regiáo denunciando índios, descreven
do razzias , reclamando providencias inconfessáveis do Governo. 

-

Noel le pacientemente o papel, encara os homens : 
Os senhores estáo numa Reparti<;áo. Sabem qual? r 

No SPI , claro. · 
No gabinete de quem? 
Ué! Do diretor! 
Sabem quem é o diretor? 
Vossa Excelencia ... 
Esquet;am o Vossa Excelencia, mas nao se esque<;am de 

urna coisa: neste gabinete só se aceita abaixo-assinado de índio ... 
Mas nao vai lutar por muito tempo. 63 é um ano ainda mais 

difícil que o de 61 . Vem o golpe de abril. Jango é deposto. A 
Revolu<;áo está vitoriosa. Noel tem notícia dos acontecimentos 
dias depois (estava no Parque Nacional do Xingu, chamado pelos 
Villas Boas: urna epidemia aparecera. : .) Logo a seguir vem a 
confirma<;áo, com maiores detalhes. Noel regressa a Brasilia e, 
logo a seguir, se exonera, permanecendo no cargo apenas o 
suficiente para urna rigorosa presta<;áo de contas . 

Nao ficara seis meses na dire<;ao do SPI , para o qual só via 
urna saída: fechar as portas. 

LI 

Indo, vindo, voando ... 

Má experiencia foi , dirá mais tarde. ''Fiquei apenas seis meses 
no posto, mas náo pude fazer nada. E se tivesse ficado 10 anos, 
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também nao teria podido fazer nada ... " A própria estrutura do SPI 
impediría qualquer trabalho mais sério . 

A declara<;áo é de 68. Ele poderia ter acrescentado - e nada 
mais eloqüente! - um detalhe revelado por Yvonne Jean no 
Correio Brasiliense, um mes após o seu investimento no cargo: o 
or<;amento do SPI para 1963 constava de 250 milhóes de cruzeiros 
para pagamento do pessoal e 78 milhóes para assistencia aos 
índios . A jornalista debulhava um pouco a notícia: " 250 milhóes 
para 700 funcionários e 78 milhóes para cuidar de 120.000 índios" . 
E a inda haveria um corte nesta última parte . .. 

Os irmaos da selva que resistiam a integra<;ao mal podiam 
imaginar quao terrivelmente certos .estavam na sua atitude... · 

Em realidade o próprio SPI já nao tinha condi<;óes de sobrevi.
vencia . Tres ou quatro anos mais tarde, no rebentar de um novo 
escandalo, caí de maduro, fechado, para inquérito e balan<;o, 
dando lugar a Funda<;áo ~N~cional do Índio, a qual Noel estará 
sempre ligado, sangue novo no mercado. Ou no mato ... 

O curioso é que os melancólicos seis meses de Noel a frente 
do SPI moribundo ganhám foros de destaque no seu " currículum 
vitae". 

Com mais de dois decenios de batente no sertáo, com a obra 
monumental que o SUSA vinha realizando, nao há referencia de 
jornal ou revista a Noel , dai por diante, que nao lhe de como título 
prioritário o de ex-diretor do Servi<;o de Prote<;ao aos indios. 

lsso náo impedía, porém, que a obra de Noel real e grande 
continuasse. A revolu<;áo o alcan<;ara nao no bem-bom de um 
gabinete, mas em pleno Xingu, ouvindo índio, auscultando índio, 
rindo com índio, dando tapa em barriga de indio, procurando 
descobrir que doen<;a nova estava querendo matar indio. A revolu
<;áo náo lhe faz mossa. O problema dele é pessoal , é com o índio. 
E é todo social , é com a fome. De indio ou náo. Fome velha, fome 
nova, fome simples, fome com tuberculose, fome de tuberculose 
curada. 

Enquanto o deixarem trabalhar, tudo bem. É isso o que impor
ta. Indo, vindo, voando. Como sempre. As vezes, de barco fluvial. 
Ainda, em alguns casos, em lombo de burro. Tem sertáo sobrando? 
É dele. Tem gente doente ou com fome? Se nao acharem que é 
con1unismo e o deixarem passar, vai até lá. Vai para ver, vai com 
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ida e volta . Tem que dar assistencia, buscar mais recursos . Tem 
que agitar o problema. Tem que discutir, reclamar, conclamar. Há 
que fazer conferencias. Há oportunidade em univers-idades, hospi
tais, museus, no país e no estrangeiro. Seja tudo pelo amor dos 
índios! Querem ouvi-lo no Museu do Homem em Paris . Na Unesco, 
igualmente na Fran~a . Na Universidade de Lomonosof ou no 
Instituto de Etnología, em Moscou . Em Manaus, em Londrina, em 
Botafogo? Lá vai ele . Em Sao Paulo? Claro. Em Belém, por que 
nao? Sendo em fun<;;ao da fome ou doen~a dos seus ou da sua 
experiencia com os seus aplicada a doen~a ou fome dos outros, 
nao tem um minuto sequer pra saber se dá tempo ou nao. Vai . Em 
Washington? Por que nao? Lá está num Congresso, em 1968. 

Percorrer os jornais ao longo da década de 60 é encontrar a 
cada passo as pegadas do gigante bom . Bigodáo caído, olhos 
esbugalhados, cabelo em rabo de cavalo , vestido de sardas onde a 
roupa acaba, quase sempre de zuarte e sandália, lá vem ele a rir, 
num trovejar de palavróes. 

- É que nem nosso Senhor, está em todas ... - comenta 
ingenuamente um sertanejo. 

Aliás, em Noel , o palavráo era apenas funcional. Existe para 
esconder fraquezas que nao quer revelar . É ponto de apoio. Medo 
de parecer importante ... Pudor de ser tido como herói. No fim, até 
como santo. E antes que o comovessem com o sofrimento sem 
conserto ou com a gratidao de urna esperan~a nascendo, explodia 
num pequepe de derrubar estátuas e quebrar solenidades. Antes 
que lhe provocassem lágrimas nos olhos desarma-os com urna 
gargalhada ou urna anedota irreverente. 

Poucos saberiam, porém, revidar de maneira mais definitiva 
do que ele, quando atacado ou quando fer idos os seus pontos de 
vista ou seus objetos de amor. Quase sempre esmagava pelo 
inesperado e pelo senso de humor. 

Numa das muitas palestras que fazia nos seus intervalos de 
cidade, para catequese dos brancos, procurando implantar um 
retrato mais verdadeiro e mais humano de seus índios, Noel foi 
interrompido por urna senhora singularmente bem: 

- Afina! de contas, doutor, urna coisa ainda nao ficou· escla
recida : os índios comem ou nao comem gente? 

Ele olhou-a, sério: 
- Mas nao por via oral , minha senhora! 
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Voando com um motor só 

Há muito que o judeu errante, nao tao errado quanto o velho 
Salomáo, mas seguramente muito mais errante, vem s'ofrendo as 
conseqüencias de seu desapoderado vagamundear pelo mato. 

Sem jamais se precaver (bom de conselho, péssimo de exem
plo) enfrentou todos os mosquitos, pragas, águas, climas, doen~as 
e desconfortos do sertao. · 

Mal come~ara a carreira, na batalha inicial contra os anofeli
nos da Baixada Fluminense, esquecido do decreto que ele próprio 
sugerira como solu~áo para os funcionários faltosos ("é proibido 
ficar doente ... " ) contrai a malária. Recebe-a com o seu invencível 
bom humor. Vai ter campo excelente para estudar as insídias da 
moléstia. . ~ 

A malária, série infindável de batalhas isoladamente ganhas, 
mas de " reprise" certa nos momen.tos mais inoportunos, vai acom
panhá-lo para o resto da vida. 

Se o sarampo do catolicismo inoculado pelos padres de Gara
nhuns tivesse durado um pouco mais e ele houvesse posto os olhos 
na Vulgata, com certeza teria encontrado consolo .na vida do 
apóstolo Paulo em situa~áo semelhante. "Datus est mihi stimulus 
carnis meae . . . " A malária seria o seu espinho na carne, mensageiro 
de Satanás para que o orgulho de médico nao lhe enchesse o 
cora~áo. Vinha, aliás, sofisticada: com luxos de psicossomática. 
Em Moscou, em 1962, onde vai participar de um Congresso, seus 
olhos, de repente, procuram, desvairados, por Elisa. Felizmente 
estava ao seu lado, a fiel companheira . Ela fazia sempre o que ele 
raramente havia feito: estava prevenida. Noel acabava de deixar o 
aviáo está apresentando os papéis, quando lhe diz baixinho: 

- Voce trouxe? 
Trouxera. 
- Hoje ninguém vai a coisa nenhuma. Nem recep~ao, nem 

coquetel, nem nada. Hotel. Cama. Telefone desligado. Se os caras 
descobrirem que a filha da mae me atacou, babau .. . Me prendem 
no hospital , vao me estudar, estou perdido ... 

Mas Elisa trouxera . 
- Disfar~a, Noel ... . 
ludo está sob controle, felizmente . No dia seguinte, o acesso 
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debelado, Noel é homem novo. Vai comover-se o dia inteiro, o 
mole corac;ao vencido ao som da velha língua há tantos anos 
desligada do seu dia-a-dia . 

A malária, porém, é apenas urna doenc;a na mochila. O tempo 
veio acumulando males. O convívio com o mato, as misérias, os 
contágios, o desprezo pelos riscos, o sentido de responsabilid_ad.e 
humana, as longas canseiras , o castigo do corpo vao quebrando a 
sua carne. De tal maneira se habituou a gente se acabando e 
mórrendo que tudo para ele, inclusive a simples sobrevivencia, é 
surpresa agradável ou ponto de partida para a pilhéria aparente. 
Mais do que isso: pretexto para, na pilhéria, ir dizendo as verda-

des . 1 . h R' Ao comp etar 50 anos, em 63, seus amigos o c amam ao 10, 

urna grande homenagem preparada. Vem . 
É oportunidade para rever rneio mundo. 
- Cinquentao ... Estou feliz . Claro que estou . Afinal de con-

tas, nao estou muito acostumado com gente que chega aos 50. No 
Brasil já estou muito acima da média. Em matéria de índio, entao, 
nem se fal a. Aos 25 anos eles vao se acabando. 

E fala mais dos 25 anos adicionais que os seus índios nao 
vivem que dos últtmos 25 anos vividos por ele a favor deles . 

Vive mais alguns anos. 
O corpo vem sendo minado, mas ninguém se dá conta . E 

quando ele se deixa trair, é com o ar brincalháo dos tempos da 
orquestra de máo e beic;o e das presepadas do Rec ife: na base do 
hu mor. Os próprios jornais, quando falam dele, tem um ar mais 
leve. Um deles, reproduzindo suas próprias palavras, conta certa 
vez, ao falar na sua bravura e resistencia , que todas as suas viage.ns 
incríveis eram feítas com um motor só: tinha apenas um rim, coisa 
que vinha desde o ano de 54 .. . 

Para o mundo exterior, porém , ele é apenas um homem 
divert ido e inquebrantável , duro na queda, que continua na brecha 
como se fosse vinte anos mais tnoc;o. Em janeiro de 1970 , por 
exemplo, está chegando a Londrina. Vai fazer urna conferencia na 
Associac;áo Médica local . Nao vem de Brasília ou do Rio . Acaba de 
passar algumas semanas em visita as dez reservas indígenas do 
norte do Estado, fazendo o levantamento da tuberculose. Havia 
quatro ou cinco mil índios no Paraná, 250 só no município de 
Londrina. Seis meses antes ele descia em Curitiba, " um ar juvenil a 
brincar nos seus olhos", diz o repórter . Entrevista? " Já disse tudo o 
que tinha a dizer" .. . Mas nao resiste: 
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Estou vindo de Palma, onde concluimos um curso para 
executores do tratamento da tuberculose junto a comunidade 
indígena, por um convenio formado entre a Secretaria de Saúde 
Pública, a Fundac;ao Nacional do indio e o Servic;o Nacional de 
Tuberculose. Este novo trabalho está sendo feito aquí no Paraná, 
mas atingiremos também um pasto indígena perta de Xanxere, em 
Santa Catarina ... 

O repórter só nao assinalara que o curso tivera urna durac;ao 
de 25 dias no (Tlais alegre desconforto e conseguira preparar 17 
índios vindos de várias localidades para, no retorno, fiscalizarem e 
zelarem pela aplicac;ao das receit~s junto aos " casos positivos;'. A 
experiencia do SUSA havia mostrado muito cedo que era preciso 
implantar urna assistencia, mesmo precária, como prolongamento 
da sua obra. 

Em 71 está brigando novamente: abre urna frente de combate 
contra a BR-80, projeto de estrada que pretendía cortar e contami
na·r o Parque Nacional do· Xingu . Logo a seguir, já se encontra em 
Manaus. Há tuberculose entre os andirá e índio, para ele, nao é 
pec;a de museu nem curiosidade etnológica: tem que ser tratado. 
Para os andirá se dirige. Continua exuberante . Mas parece que o 
motor restante está baterido pino. Ninguém nota, ou muito pou
cos, mas ele sabe. O sertao deixou marcas profundas na sua vida . 
Sertao para ele, - diz em nova entrevista, pouco depois, já no Rio 
- sao 40 malárias, a perda de um rim , dormir em rede, em esteira, 
em barco, fazer caminhadas a pé, as vezes. entrando na água, a 
rede nas costas . Noel nunca fara de falar nessas coisas. Fala agora, 
numa incontida melancolía. Nao é queixa ... 

- Eu adoraria recomec;ar tudo nova mente. 
E. coisa que nunca antes ninguém ouvira dizer, o alegre 

contador de anedotas acrescenta: 
- E pena que já este ja velho , cansado, doente. 
Pouco depois um jornal noticia na sua coluna social : " E quem 

está seguindo hoje para os Estados Unidos é Noel Nutels, urna das 
maiores autoridades em indianismo ·na prac;a . Noel Nutels vai lá 
apenas para fazer um "check-up". 

Termina com urna piada sem grandes requintes : 
- Se der pé, bate um papo com um dos bisnetos de Buffalo 

Bi 11. 
Nao tinha muita grac;a mas, ainda que tivesse, i.á ninguém 

tinha jeito de rir . . . 
Principalmente alguns que já sabiam certas co isas . 

149 



\ 

.. . 40 malárias, a perda de um rim, dormir em rede, em esteira, em barco, 
caminhadas a pé, as vezes entrada na água, a rede nas costas .. . 
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Llll 

Do consultório estáo chamando ... 

Na verdade, ningúém poderia dizer desde quando. Mas na 
viagem aos Estados Unidos no ano de 68, Elisa come<;ou a estra
nhar atitudes, gestos ou cerrar de sobrancelhas que provocaram 
perguntas logo neutralizadas pela aparente despreocupa<;áo de 
Noel · 

Os pequenos casos do cotidiano, porém, continuavam desper
tando suspeitas e tempos depois ela surpreende, num bate-papo 
entre amig9s, urna referencia de Noel a síntomas que ela já 
conhecera como precursores da opera<;áo. do rim em 54. Alarme. 
Queixas. Pedido. Promessa. Adiamento . 

Afinal , urna visita a um grande mestre na especialidade, 
"do_ublé" de grande amigo, Henrique M. Rupp. 

Em resumo: exames, ah'áiises, sustos . Opera<;áo a 1. 0 de julho 
de 69. E exigencia do cirurgiao e promessa de Noel : volta regular 
ao consultório, exames periódicos, tratamento posterior . Semanas 
depois, porém, (ele deixara a· Clínica Sorocaba no dia 7) Noel está 
dirigindo o já sabido cursinho de 25 días em Palma, Paraná, 
prolonga-se em visitas a outros aldeamentos, faz aquela conferen
cia em Londrina em come<;os de 70. E claro que existe o SUSA 
(agora U.A.E., Unidades de Atendimento Especial) e o Brasil nao 
mudou muito: seus nus e seminus, nao de praia, precisam de 
alguém que nao se vista a custa deles e esteja disposto a fazer por 
eles qualquer sacrifício. Vem o ano inteiro de 70. Vem o ano 
inteiro de 71. Cada vez que passa pelo Rio é aquele clamor em 
casa, já conhecido nas cartas: 

Dr. Rupp tem telefonado ... 
- Do consultório do Dr. Rupp querem que voce telefone . 
- Dr . Rupp está esperando voce. Passar lá sem falta .. . 
A resposta era sempre evasiva: 

Deixa pra lá ... 
Des ta vez nao dá pé. 
Da próxima vez eu vejo aqueles chatos . . 
O que que há? Semana que vem preciso estar em Manaus .. . 

Debalde Elisa clamava. Visitara mais de urna vez o especia
lista, que a tranqüilizara, mas a insistencia do médico e amigo 
falava por si mesma. E novamente apertava o marido: 

151 



- Eu já disse um milhao de vezes! Nao tenho coisa nenhuma! 
Coisa nenhuma, entendeu? 

"Coisa nenhuma" é traduc;ao literária. Noel aliviava a carga 
emocional soltando os cachorros. E sabendo qual a antiga suspeita 
que atormentava a companheira, explodia: 

- Eu nao te mostrei a biópsia? Acusava alguma coisa? Será 
qu.e mulher de médico nao sabe o que seja a porcaria de urna 
biópsia? 

Aproveitava rapidamente a deixa: 
- Oltia, minha filha: tem muito cara morrendo por esse Brasil 

afora muito antes de precisar da merda de urna biópsia, tá me 
entendendo? Meu compromisso é com essa gente, náo é com o 
Rupp ... 

- Mas ele está insistindo. É seu amigo, ele sabe o que faz .. . 
- Ora! Manda essa turma toda se catar! 
Continua viajando. Novas conferencias, aulas, entrevistas. Os 

andirá, os kaingang, os terena, os nordestinos, os goianos, Bom 
Jesus da Lapa, Manaus, os caiapós, a llha do Bananal, o Parque 
Nacional do Xingu, tudo parece ter muito mais importancia na sua 
vida. E tem mesmo . . . 

... Mas insistiram tanto em casa nesses dois anos e meio de 
muitas andanc;as, telefonaram tanto do consultório a saber se ele 
estava na cidade ou para quando era esperado que afinal , em fins 
de dezembro de 71 , Noel procura o Dr. Rupp. 

.. . mas insistiram 
tanto nesses dois 
anos e meio de 
tantas andan~as .. . 

LVI 

Retorno do tempo perdido 

Foi horrível , surpresa náo foi. Elisa já sabia desde muito, 
embora náo o dissesse a ninguém . E, mais do que ninguérr. , Noel 
sabia. Casa sem paz, a de Noel , havia dois anos. Sua ~hegada 
trazia bom humor, já nao mais alegria. Por mais que o negasse o 
médico e por mais despreocupado que o paciente se exibisse 
diante da mulher e dos apelos do· amigo, nada podta arrancar do 
corac;ao de Elisa aquela certeza. Conhecia bem o marido para saber 
que em certos terrenos era inútil tentar. Ele decidía e bastava. 
Neste caso, desde o inicio, resolvera poupá-la. Náo deveria saber a 
náo ser quando já nao houvesse outro jeito. 

· Por isso despistou, n~gou , brincalhou, brigou, contornou, 
fugiu . 

Fatalista, sentindo nao haver salvac;áo, possivelmente, ele, o 
nunca batido, ou pelo menos o nunca abatido, aceita os fatos. 
Deve sorrir lá consigo da ociosa batalha travada pelos outros. Mas 
nao se entrega. Náo altera seu estilo de vida. Apenas come<;a a 
viajar ainda mais, talvez pelo 'medo de se trair, junto a esposa. 

A verdade, porém , é que ele se deixava trair mais do que 
pensava, sob o olhar vigilante de Elisa. Sáo freqüentes agora suas 
incursóes pelos descaminhos do mundo perdido. Quando se en
contra no Rio, na sua poltrona, alimentando o cachimbo ou 
acar1-ciando o copo de uísque, saltam-lhe inúmeras vezes, na 
conversa, lembranc;as de Ananiev, dos sustos da primeira peregri
nac;áo pela Europa e principalmente das alegrías da infancia táo 
tarde chegada, mas gloriosa, em Laje do Canhoto. · Personagens de 
há muito esquecidas ressurgem como fantasmas familiares . Lá 
estava o Duda Peixinho, tesoura e pente na mao, a voz aflautada e 
os gestos adamados, táo chocantes na dura convivencia do ser
tao ... Lá vinha Mané Beira d' Água, testa lisa e larga como as praias 
poucas do Rio Canhoto, que iría devorar a cidade numa enchente . 
A palmatória de Dona Eugenia vibrava no espac;o, pavor da humil
de escolinha de porta e janela na rua das Cordas. Lá estavam os 
alunos chegando, cada qual com sua lata de querosene ou seu 
tamborete , querendo receber sentados as alegrías do alfabeto. E 
com que ternura inesperada falava em seu nome! E no Padre 
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Antero Pequeno, em Garanhuns ... E nos Suassuna, no ~ubem 
Braga, no Fernando Lobo, no Capiba e nos outros companhe1ros do 
Recife ou nas histórias do major Salomao e de Dona Bertha com 
pensao de estudantes no 234 da rua dos Pires. Ou no velho 
Ascenso Ferreira, com poemas sempre ao alcance da mao ... 

Vou danado pra Catende 
com vontade de chegar ... 

Urna tarde, meio ofegante como o trem cuja marcha cansada 
recordava, ele se volta, sem nenhum motivo aparente, para Elisa: 

- Vila Rosali , entendeu? 
Ela entende até demais e explode: 
- Nao entendi coisa nenhuma! O que é que tem a ver 

Catende com Vila Rosali? Quer me dizer? 
Ele parece naó ouvir. Continua monotoneando baixinho, a voz 

meio rouca: 

Vou danado pra Catende 
Vou danado pra Catende 
Vou danado pra Catende 
Com vontade de chegar .. . 

(:ala-se de novo. Fixa a mulher, agora sério: 
- · E quero o enterro de acordo com o figurino . Dentro do 

mais rigoroso ritual ... 

- Ué! Tá pensando em morrer? Dessa eu nao sabia ... Olha! 
Nao morre logo. Dá urna folga... . Me dá tempo pra avisar os 
amigos .. . 

- Tem pressa nao ... Algum dia tem de ser ... Mas eu fa<;o 
questao de ser enterrado como judeu, tá? - diz ele batendo o 
cachimbo. 

- Vai me dizer que voce virou sinagoga depois de velho ... -
diz Elisa ainda, tentando aliviar a tensao. 

Ele nao responde . Continua naquela cadencia de trem fati
gado: 
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Vou danado pra Catende 
Vou danado pra Catende 
Vou danado pra Catende ... 

Os re¿ultados dos exames do Dr. Rupp na Clínica Sorocaba, a 
21 de dezembro, desta vez nao seriam sonegados a Elisa. Que os 
poderia dispensar, entretanto. O diálogo inesperado, dois ou tres 
dias antes, falava com mais eloqüencia que todas as observa<;óes 
dos últimos dois anos. 

LV 

O inesperado passageiro 

Tinha sido longa, ingenua, dolorosa, urna quase comédia. 
Noel a evitar que Elisa soubesse, Elisa a evitar que ele soubesse que 
ela já sabia. 

Agora todos sabiam . Opera<;ao por fazer, já sem esperan<;a, 
quase tres anos perdidos, a doen<;a marchando. Os muitos amigos, 
médicos ou nao, cada um com urna idéia salvadora. Somam-se as 
idéias tira-se a média: Houston, no Texas, onde ficava um dos , . 

maiores hospitais do mundo na luta contra o cancer. Organiza-sé a 
viagem, todas as providencias tomadas e, munido de um histórico 
minucioso tra<;ado por Henrique M . Rupp, em princípios de feve
reiro de 72 Noel embarca. É o " check-up" de que falava o cronista 
social. 

lngressa no hospital a 7 de fevereiro. Passa por todos os 
exames já feitos no Rio, questao de rotina. Todos os resultados 
coincidem. Os diagnósticos se confirmam. Deve ser feita a ope
ra~ao já . prevista, realizando-se em seguida a cobaltoterapia tam
bém já ordenada no Rio. 

Agora ele nao precisa mais despistar. 
- Vir de tao longe para apenas confirmarem tudo o que o 

Rupp· já disse - comenta, pela primeira vez sem esconder o 
pessimismo. 

E já está marcada a opera<;ao, quando Noel decide: 
- Morrer por morrer, vou morrer no Brasil. 
Consegue rir para Elisa: 
- Lá pelo menos tem palmeiras onde canta o sabiá ... 
Estava num dos hospitais mais perfeitos e requintados do 

mundo. Está recebendo cuidados que só um' milionário receberia. 
Jamais no Brasil encontraria ou teria coisa igual . Mas estava na 
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maior depressáo. De que lhe servia tudo aquilo se ali , ainda que se 
operasse o milagre do século no seu corpo, nunca teria sido curado 
um certo Noel Nutels, o Noel de seu gosto, o Noel que todos 
amavam, o dos índios, o das quadrinhas de banheiro, o antigo 
moleque de Laje do Canhoto que o rio levara, mas apenas um 
número, um número de muitos algarismos numa papeleta de 
hospital? 

- Pede a conta, paga, vamos embora. 
Já estáo em Miami. 
Váo tomar o aviáo de volta ao Río . Aeroporto agitado. Crian

<;as que regressam da Disneylandia está.o dando altera<;áo. Todos 
falam muito alto . Algumas já está.o até falando ingles . 

- Yes, very well , Mickey Mouse, coca-cola! 
Ainda náo é bem aquele o Brasil que ele deseja. 
Mas os alto-falantes estáo convocando os passageiros do voo 

tal e tal . 
Todos se encaminham para a nave. Lugares sendo escolhidos. 

lnstala<;áo dos passageiros (há um que parece náo encontrar lugar 
de seu gosto). Apertar os cintos. Nao fumar. Como fazer em caso 
de imprevisto. Os motores roncam . O aviáo come<;a a deslizar. 
Nisso, pára bruscamente. Sente-se que há um diálogo de surpresa 
entre o comandante e as autoridades em terra, um vago constran
gimento na tripula<;áo. Ah! parece que o aviáo vai sair ... Náo, 
ainda náo. Pára de novo. Recome<;a o diálogo. Há um desentendi
mento qualquer. Defeito no motor? Tempo inimigo no céu? Nin
guém sabe. Parece que há gente em terra, junto, olhando o aviáo, 
como a espera de que baixe alguém . 

Dez, quinze minutos, vinte ... Passageiros alarmados ante o 
desconforto da tripula<;áo. Por fim , tudo parece esclarecido. Leva
do por um tripulante, um cidadáo com jeito envergonhado está se 
encaminhando para a porta, vai deixar o aparelho. Tinha, aliás, 
sido notado por alguns, em pé, meio escondido num canto . 

Fofoca, palpites , murmúrios . 
- Parece que era um clandestino - diz Elisa. 
Noel sorri. 
- Náo. Clandestino seria em qualquer outro. Em aviáo brasi

leiro é carona mesmo. E dos bons . .. 
Com um grande alívio, abre-se numa gargalhada que lembra 

melhores tempos: 
- É a tal história: eu nao troco a nossa bagun<;a, por dinheiro 
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nenhum deste mundo ... Nem por qualquer milagre da medicina 
moderna ... 

Mas os garotos da Disneylandia já ocuparam totalmente o 
aviáo e ninguém mais pode com eles: 

- Come here! Go ahead! Cheese cake! Hot dog! Let us go! 
Nas suas andan<;as pelo mato, o que mais revoltara Noel, 

antigo campeáo das culturas indígenas, fora o ter enc'ontrado 
algumas vezes índios que ainda nao falavam portugues e já semi
falavam na língua tao ruidosamente chicleteada por aqueles ga
rotos . 

LVI 

Fim de viagem 

Rio. Doutor Rupp. Clíni·c~a Sorocaba. Opera<;áo urna semana 
depois. Dura. E a previsáo de longo tratamento preso em casa. 

Amigos chegando assustados. 
Amigos saindo a sorrir . 
Alguns, de cora<;áo querendo rir ... 
Porque dois meses depois Noel ainda comparece a um Con

gresso na Paraíba, em julho se encontra em Salvador, para outro 
Congresso, e ainda houve um Colóquio de Tisiologia e Pneumato
logia em Campos do Jordáo, Sao Paulo, Noel Nutels presente. Ao 
seu lado, fiel, com a quimioterapia e outras tentativas .de cura 
impossível, Elisa. Há quem se recuse a acreditar. Noel está apenas 
menos gordo, ar mais cansado, bom humor imbatível , memórias 
alegres para o riso dos amigos e projetos e protestos como sempre. 

Noel foi a vida inteira - e acima de tudo - participa<;áo. 
Fundiu-se em amor com o país onde se refugiou sua infancia 
atribulada, tangida por ventos de angústia. ldentificou-se com os 
quase sem pátria, porque desamparados, na pátria nova que ado
tou . Naqueles meses derradeiros de 72 as Unidades por ele criadas 
em 56 estáo completando mais de 900.000 km de voo pelos· céus 
do Brasil, quilometragem que daría mais de vinte viagens ao redor 
da Terra, e está.o se aproximando de um milháo e setecentas mil as 
pessoas que nos últimos 16 anos nao tiveram sarampo, varíola, 
febre amarela, tuberculose e outras molé~tias de matár povo, 
porque Noel e seus homens chegavam a tempo. lncluindo os 
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curados no meio da doen~a marchando ... Houve, nesse período, 
gente para levar ao sertao, a pobreza comum, aos índios no fim, 
toda urna soma de 4.775.187 diferentes servi~os, desde a abreu
grafia e a extra~ao de dentes, até opera~óes de emergencia no 
incrível do mato. 

José Antonio Nunes de Miranda, que assume a chefia que lhe 
pertencera, está fazendo o levantamento da grande obra realizada. 
Em janeiro de 73 espera levar-lhe os números exatos (daqueles 
números ele sempre gostara ... ) . E as suas experienc.ias e aventuras 
no meio da gente que esses números representam sao o alimento 
maior das conversas com os amigos que o freqüentam ou que ele 
freqüenta, porque o relacionamento social continua. 

Mas vem o dia em que ele come~a a sair menos. E o dia em 
q~e já nao sai. Quando se conhece a realidade , quando vem a 
negra certeza, muito amigo se acovarda. Falta coragem ... Terror de 
enfrentar o a batimento do gigante bom. Marques Rebelo foi um 
deles . " Atrasei a minha visita quanto pude", escreverá depois. Mas 
parecia que Noel o esperava para desabafar: 

- Estou liquidado, Marques! 
O romancista, por sua vez enfermo, se encolhe. Era o que ele 

mais temia . Ouvir aquilo ... Mas o próprio Noel lhe estende a mao. 
" Ele como que veio em minha ajuda ..:_ era assim seu cora.;ao . E o 
encontro tomou logo um caminho quase natural de fluencia, 
palavróes e risos .. . " O visitante vai-se recompondo . " E de repente 
- escreve ele . - , a conversa tomou um rumo francamente diver
tido, como se a Dama Branca nao estivesse postada a cabeceira da 
cama, pronta para o bote fatal! " 

Arnaldo Pedroso d'Horta é outro dos assustados que vao 
depois de muita luta procurá-lo. Encontra-o " sentado na cadeira de 
que já nao poderia levantar-se". 

- Desta vez me pegaram de jeito... - diz Noel , entre 
amargurado e risonho . - Nao vai ter saída, nao ... 

Temeroso de cair no melodrama, pergunta: 
- Voce que idade tem? 
E ao ouvir a resposta do amigo: 

- Entáo~voce tem um ano menos. Eu gostaria de viver um 
pouco mais, chegar a urna conta redonda. Quería completar 60 ... 
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Ele é médico, sabe das coisas : 
- Mas nao vai dar, nao. 
Eram raros, porém, momentos como esse. O normal e o 

e~pantos~ - era o contrário . Apesar dos muitos que se retraíam, 
a1~da assrm a casa andava cheia. Tantos , que Noel costumava 
brincar: 

- Eu ainda vou cobrar entrada . .. 50 cruzeiros por pessoa ... 
Voltava-se para Elisa: 

. - Assim voce se recupera mais depressa. Viúva rica é outra 
corsa ... 

Sem inten<;ao de piada - e nao era mesmo - diz a um 
amigo que chega um amigo que saía : ' 

- Doente assim é até um prazer a gente vi sitar . 
- Doente, nao, moribundo - corrige Noel, estranho desa-

nuviador de semblantes. 
_ Assim permaneceu até ser transportado para o Encontro final . 
E apenas urna semana mais. 

. Num sábado a noite, 10 de fevereiro de 1973, deixava seus 
am1g~s aqu~le que fora s.apto e herói sem o saber e a seu despeito . 
E mu1to ma1s que herói ou santo, gente. 

E muito mais que 
herói ou santo ... 

19 .11 .77 
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