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Resenha Biográfica 

 

Hamlet William Aor nasceu a 22 de setembro de 1910, no Rio de Janeiro. Foi o 

terceiro dos sete filhos do imigrante austríaco Basílio Aor, que trabalhou como mestre-

de-obras do arquiteto Luiz de Morais, autor do projeto arquitetônico do complexo de 

Manguinhos, tombado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), em 1981. 

Com a morte do pai, em 1919, Hamlet foi obrigado a trabalhar e ingressou na 

tipografia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) aos dez anos. Durante esse primeiro período 

em Manguinhos, trabalhou também na seção de embalagem de soros e vacinas, mas, 

devido a sucessivos desentendimentos com a chefia, abandonou o IOC, em 1924. Nessa 

ocasião, foi trabalhar numa empresa de fabricação de ampolas que pertencia ao zelador 

do Instituto, Manuel Gomes. Lá começou o aprendizado da profissão de vidreiro.  

Retornando ao IOC em 1926, foi incorporado à seção de fabricação de ampolas, onde 

permaneceu até a sua saída definitiva de Manguinhos, em 1936. Depois disso, começou 

a freqüentar o curso de fabricação de vidro, ministrado por um professor alemão, na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). A partir daí, profissionalizou-se como vidreiro e, nessa condição, refez 

contato com o IOC, em 1966, quando, a convite de Walter Oswaldo Cruz, passou a prestar 

serviços ao laboratório de hematologia.  

Com a morte de Walter Oswaldo Cruz, em 1967, Hamlet afastou-se de 

Manguinhos e não mais voltou. Morreu em 1986, poucos meses após a realização da 

entrevista para o Programa de História Oral da Casa de Oswaldo Cruz. 
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Data: 28/08/1986 

 

Fita 1 – Lado A 

 

NB – Senhor Hamlet, vamos começar nossa entrevista. Gostaria de saber onde o senhor 

nasceu, seu nome completo e sua idade. O senhor poderia nos contar um pouco da sua 

família e da sua infância? 

 

HA – Nasci em 1910, no dia 22 de setembro, em Bonsucesso, subúrbio da Leopoldina, 

Rio de Janeiro, na rua Olga no 165, antigo 107, numa casa construída pelo meu pai. Vivi 

ali até me casar; em 1962, com a idade jovem de 52 anos, não é Mira?1 Lá vivíamos: eu, 

meu pai e minha mãe e mais sete irmãos. Eu era o terceiro filho. O primeiro era o 

Waldemar, o segundo o Nilo, o terceiro eu. Eu não era chamado por esse nome. 

 

NB – Depois o senhor conta essa história do nome. 

 

HA – Eu era chamado pelo apelido e assim eu me registrei aqui, em Manguinhos, quando 

vim me empregar, no dia primeiro de janeiro de 1921, com dez anos e três meses de idade, 

com o nome de Ambleto Aor. O Attílio já falou, não é? 

 

NB – Quem também nos contou essa história foi a Wanda. Ela também sabia. 

 

HA – Isso deve estar nos arquivos, nos registros. Então, eu para todos os efeitos, era o 

Ambleto, na família. Os anglo-saxões, por exemplo, pronunciam Hamlet; os italianos 

Hameleto, lá ao jeito deles. E de Hameleto virou Ambleto, o que caba ficando uma coisa 

esquisita. 

 

WH – Na sua família também tinha italianos? 

 

HA – tinha a minha mãe. Ela era italiana, de Firenze. E meu pai era de Trento, na Áustria. 

A Áustria é uma localidade onde se usam dois idiomas – o italiano e o alemão -  em 

documentação oficial e tudo. Eu tenho documentos do meu pai em italiano e alemão. Mas 

meu pai falava mais o italiano devido à convivência. 

 

NB – Eles falavam italiano em casa? 

 

HA – Por todo lado. Mais do que o alemão. 

 

NB – O senhor aprendeu a falar italiano? 

 

HA – Não. Eu falo uma palavra ou outra. 

 

NB – Mas quando criança, o senhor os ouvia falarem italiano? 

 

HA – Ouvia minha avó, minhas tias, meus tios e minha mãe. 

 

NB – E o senhor se recorda de quando é que eles vieram para o Brasil? Quando eles 
                                                           
1 Fala com sua esposa, Dona Claudemira. 
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imigraram? 

 

HA – Isso eu não sei. Eles emigraram para o Brasil, para uma fazenda de café de uns 

alemães em Cachoeira de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. De lá, a família da minha 

mãe veio para o Rio de Janeiro; minha mãe inclusive. 

 

NB – Sua mãe já tinha casado com seu pai? 

 

HA – Ainda não. 

 

NB – Seu pai veio dessa mesma vez? 

 

HA – Não. Meu pai... meu pai, não sei como é que ele veio para cá. Muita coisa que eu 

sei do meu pai é por informação de amigos de família, antigos trabalhadores de toda 

natureza, daqui do Instituto e que falavam sobre ele. Principalmente um português, meu 

padrinho de batismo, que trabalhou aqui nas obras: João Simões. O último serviço dele 

aqui em Manguinhos foi na biblioteca. Ele me contava muita coisa do tempo das obras – 

porque o meu pai era mestre-de-obras, que era considerado, naquela época, um construtor 

– e ele era o construtor de confiança do engenheiro que projetou o Instituto, de acordo 

com o doutor Oswaldo. Foram eles que combinaram o que deviam fazer. Porque o 

engenheiro projeta, mas se o dono da obra não disser como ele quer, para que vai servir, 

como é que ele vai fazer? Então, o doutor Oswaldo combinou com esse engenheiro, 

doutor Luís de Morais Júnior, um português que suponho ser de origem moura: era 

moreno, cabelos um pouco encaracolados e olhos claros. Os mouros deixaram no sul da 

Europa suas marcas indeléveis, até na pessoa. 

 

NB – Na constituição física. 

 

HA – É. Na biológica. Meu pai não veio para o Rio de Janeiro. Ele foi para Santos, São 

Paulo. Trabalhou na construção das casas de máquina da Serra de Santos que iam a São 

Paulo e vice-versa. Eram umas casas de máquina que puxavam os trens através de cabos 

de aço e em cada casa, havia pessoas que, com roldanas, iam enrolando e puxavam o 

trem. Não sei se isso ainda existe hoje. Era a São Paulo Railways. De lá ele veio para cá. 

Nós temos um documento, dado pelo engenheiro-chefe da empresa, com um certo elogio 

à sua conduta como operário da construção civil. 

 

NB - Como era o nome dele? 

 

HA – Do engenheiro? 

 

NB – Não. O nome de seu pai. O senhor não falou. 

 

HA – Meu pai era Basílio Aor. Ele casou lé em São Paulo. Não sei qual a nacionalidade 

da primeira esposa dele. Não me lembro. Ele teve só um filho dela – o Tadeu. Um dia ele 

se desentendeu com a primeira esposa; não se acertaram. Esse negócio de marido e mulher 

não se acertar é antigo! (risos) Bom. Mas ele então veio embora para o Rio e deixou o 

garoto com a cunhada e o cunhado, que eram os padrinhos de batismo do garoto. Aqui, 

eu não sei como foi que ele entrou em contato com doutor Luís de Morais Júnior, o 

engenheiro, e passou a ser seu construtor de confiança. Havia uma coisa interessante: 
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antigamente, como o processo de construção civil era diferente de hoje, não havia 

companhias construtoras, como agora. Hoje, um engenheiro-arquiteto projeta um edifício 

e entrega a uma empresa construtora para executar a obra; para implantar essa obra num 

determinado terreno. E essas companhias construtoras tem engenheiros de toda a 

natureza: o geólogo, que faz a sondagem do terreno, para implantar as colunas, a 

fundação, etc. Antigamente, não tinha isso não. O engenheiro tinha um mestre-de-obras, 

que era construtor, com muita prática, e de confiança. E o construtor desse engenheiro 

era o meu pai. 

 

NB – E como é que ele conheceu sua mãe? Sua mãe veio para o Espírito Santo? 

 

HA – Eu vou lá. Eu vou lá. Então, o doutor Oswaldo fez amizade com o engenheiro, 

doutor Morais, naquelas viagens no trem da Leopoldina, que faziam junto com outros 

cientistas, da cidade para cá. Porque o engenheiro estava reconstruindo a igreja da Penha. 

 

JB – Seu pai trabalhou também nessa obra? 

 

HA – Eu acho que sim, mas eu não tive mais tempo para saber disso. Possivelmente 

estaria trabalhando lá. Esteve, aliás, trabalhando lá. Então, nesse vaivém, doutor Oswaldo 

conheceu o engenheiro. Quando ele conseguiu uma verba para construir o prédio, chamou 

o engenheiro e eles dois combinaram como deveria ser. Doutor Oswaldo, que tinha 

também gosto pelas artes, escolheu este monumento. O engenheiro, que naturalmente 

tinha nas veias sangue mouro, também tinha o mesmo gosto. Quando eles trataram tudo 

para fazer a obra, o doutor Oswaldo foi explicando como queria, conforme fosse 

precisando. Dali, eles levantaram a planta baixa do que deveria ser a obra. O engenheiro 

chamou meu pai e disse: “Basílio, temos este projeto para ser implantado em tal lugar 

assim, assim. Vamos lá ver.” Quando chegaram aqui com a planta, meu pai foi 

apresentado ao doutor Oswaldo e começaram então a preparar o terreno. Fizeram o platô, 

porque isto aqui era meio íngreme. E começaram a reunir os trabalhadores de um modo 

geral, desde o mais simples trabalhador braçal até o mais fino artista: estucadores, 

pintores, marceneiros, canteiros. Finalmente implantaram este monumento que é o castelo 

mourisco. 

 

WH – Senhor Hameleto, seu pai era o único mestre-de-obras que acompanhou a 

construção do castelo? 

 

HA – O meu pai tinha, em cada especialidade da obra, um encarregado. Tinha o 

encarregado dos canteiros, que é o operário que prepara a pedra com a talhadeira e o 

martelo, para ser o assento do lugar. Por exemplo, toda esta volta do primeiro andar, isto 

é, do andar térreo, foi feita na talhadeira e no martelo. O operário que prepara a pedra 

chama-se canteiro. Tudo dentro das medidas. Era aqui dentro. Aqui na frente é que 

cortavam. A pedra vinha daqui, de uma pedreira que eles descobriram na parte dos fundos. 

Era a obra de cantaria. Tinha uma outra – ainda se vê pouca coisa – ali perto do prédio 

dos cursos. Era uma outra pedreira de onde eles tiravam pedra-de-mão, que é essa pedra 

para fazer baldrame, para fazer o levantamento do edifício. Eram então, duas pedreiras. 

Havia um português, que era o encarregado da pedreira, aqui e lá. A pedra de cantaria, 

geralmente, é cortada; não é dinamitada. Já a pedra-de-mão é, porque ela não dá corte. O 

encarregado dos estucadores era um operário especializado no estuque – esse serviço de 

alto-relevo e baixo-relevo que tem nas paredes, feito de gesso. 
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WH – Essas pessoas que trabalhavam nisso eram brasileiras? 

 

HA – Tinham brasileiros, mas a maioria era estrangeira. Tem um fator interessante aqui. 

Foi bom você lembrar. E estou embrulhando tudo. Não estou seguindo uma ordem. 

 

NB – Não tem a menor importância. 

 

HA – No decorrer da construção – porque o doutor Oswaldo fazia isso – à medida em que 

ia ficando pronta a parte de baixo, a obra estava lá em cima, ele já estava ocupando as 

dependências de baixo – já montava os laboratórios, para não perder tempo. O primeiro 

andar já estava pronto, enquanto o segundo e o terceiro estavam em andamento. Um dia, 

eu soube que o doutor Oswaldo chegou perto do meu pai e disse: “Ô Basílio, você quase 

não tem brasileiros aqui. Eu vejo que a maioria aqui é de estrangeiros europeus: 

portugueses, espanhóis, italianos.”  E meu pai respondeu: “Tem sim doutor Oswaldo, mas 

é nesses trabalhos mais simples, porque eles não sabem fazer outra coisa. Até a massa 

para assentar o tijolo e a pedra, eles tiveram que aprender a fazer. Se o senhor encontrar 

qualquer brasileiro, de qualquer cor, que seja um profissional, o senhor traz, que eu estou 

precisando para tocar a obra”. Mas a maioria era de operários especializados, porque 

antigamente o sistema de construção era esse mesmo. Emigravam, como emigrou meu 

pai e onde tinha trabalho eles estavam. 

 

WH – Quer dizer que isso, a quantidade de estrangeiros, não acontecia só aqui, na 

construção do castelo, mas em todo lugar. 

 

HA – Por todo lado, em toda a cidade, em todo país. Assim como o meu pai foi para São 

Paulo, outros foram também e outros ficaram aqui. Hoje em dia, por exemplo, essa 

construção, com as mesmas características, seria feita de outra maneira, pelo processo 

moderno de construção. Mas antigamente o recurso era aquele. Então, quando ficou tudo 

acertado, meu pai foi chamado, o engenheiro apresentou as plantas a ele, e disse: “Vamos 

implantar este edifício aqui. O terreno é aqui.” E foi começando a pegar os operários para 

limpar o terreno: desmatar, capinar, deixar limpo, careca e fazer um platô, isto é nivelar 

o terreno. Depois de nivelado, de acordo com a planta baixa da base, as valas começaram 

a ser marcadas – chamava-se cafofo – para implantar o baldrame. Aquelas valas eram 

cheias de pedra e cimento até a superfície, para dali para cima erguerem-se as paredes, 

coisa que hoje em dia não se faz mais. Hoje em dia, é uma estaca aqui, uma estaca ali e 

ergue-se um edifício nessa base. Eles abriam o contorno da construção, as valas, que eram 

chamadas cafofo, com um metro de espessura. Se este prédio do Instituto fosse construído 

hoje, teria mais espaço interno, com as mesmas dimensões externas. Isto por causa da 

grossura que as paredes tem, para poder agüentar isso aqui. Mas era o sistema daquela 

época. 

 

NB – Todo esse material – as madeiras, os tijolos – veio de fora do Brasil? 

 

HA – A madeira para fazer as portas veio de fora: peroba, peroba branca, peroba de 

campo. A pedra, a areia e o saibro da terra de emboço, foram tirados daqui de dentro do 

terreno mesmo. O tijolo veio da França, de Marseille. Ainda deve existir aqui, depois do 

prédio do Ministério da Saúde Pública, o cais, aonde desembarcavam o material que vinha 

da Europa. Deve estar enterrado lá. Eu tenho uma revista em casa, uma separata que 
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parece ser o cinquentenário não sei de quê, com umas fotos que mostram, inclusive, essa 

ponte, a velha e a nova. 

 

NB – Quer dizer que o terreno do Instituto ia até o Ministério da Saúde? 

 

HA – Ele ia daqui da beira do mar até a estação da estrada de ferro. Ia de um lado a outro. 

Era tudo mato. A Avenida Brasil veio muitos anos depois. Então, o material que vinha da 

Europa desembarcava no cais, direto nas chatas, que eram rebocadas até ali. Dali eram 

tiradas com guinchos, barricas de cimento de 150 quilos cada uma. Da chata eram 

colocadas em cima de um trole puxado a burro. Aqui existia uma mini estrada de ferro, 

que chegava a todos os lados: o areal, as pedreiras, etc. Agora está tudo aterrado. O 

material vinha de lá para cá e começava a ser distribuído por aí afora. 

 

NB – O senhor saber que eu vi um dia desses uma passadeira, dessas de porta, de aço 

alemão. Essa passadeira veio da Alemanha. 

 

HA – O material da Alemanha... essas fechaduras... não sei se elas são as mesmas... 

 

NB – Eu acho que sim, são originais.  

 

HA – As verdadeiras fechaduras alemãs tinham o nome de Sarget. Os gradis de ferro 

vieram todos da Europa. Foi tudo medido, calculado, para chegar aqui e ser colocado no 

lugar certo. 

 

NB – Isso tudo foi projetado pelo próprio engenheiro Luís de Morais? 

 

HA – Foi. E quem executou a construção foi meu pai. Ele dava assistência também. Ele 

vinha diariamente aqui, como ia na Penha. Um não largava o outro. Estavam sempre 

juntos. E meu pai vivia andando o dia todo, sem parar, sobe e desce, aqui e ali, dirigindo 

a construção. 

 

NB – A construção levou quantos anos? O senhor se lembra? 

 

HA – Parece que começou em 1904, não foi isso? 

 

NB – Foi mais ou menos. 

 

HA – Acho que foi, até 1914 ou 1915. Levou quase dez anos. Nove ou dez anos. Deve 

Ter levado isso. 

 

JB – Senhor William, o senhor falou das várias especialidades, quais eram as outras 

especialidades? 

 

HA – Tinha eletricista, o funileiro. Tinha um funileiro que fez a montagem das bolas, nas 

torres. Tinha o estucador, que era o especialista em estuque, em fazer e colocar esses alto 

e baixo-relevos nas paredes; os ladrilheiros... 

 

NB – Os ladrilhos são muito bonitos. 
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HA – Tinha uma série deles. O doutor Morais mandou vir um português, um pintor 

especialista em pintura rica, que foi quem fez a pintura de todo esse hall de entrada, aqui 

do primeiro andar até o último. 

 

JB – O que era pintura rica? 

 

HA – Essa pintura está deturpada. Ela não era assim. Quando eu vim para cá fiquei com 

pena. 

 

NB – O senhor Attílio me contou isso também. Era de outra cor, não é? 

 

HA – É. Era de um marfim claro, com as inscrustações de baixo-relevo, em ouro 24. 

 

NB – Ouro puro. Ele me falou isso. Eu nem acreditei que tivessem feito isso. 

 

HA – Para fazer essa pintura veio um pintor, chamado Augusto, um português. Cada um, 

então, foi fazendo sua tarefa na sua especialidade. E então surgiu tudo isso que é o 

edifício. 

 

NB – Seu pai ficou o tempo todo aqui, durante a construção? 

 

HA – Ele ficou aqui até o término da construção. Ficou até a festa da cumieira. Porque, 

antigamente quando se construía uma casa, por mais simples que fosse, quando chegava 

ao telhado tinha festa. Terminavam como é que se diz, o grosso da obra. Os acabamentos 

mais simples vinham depois. Mas então, nesse dia, era dia de festa. Não se trabalhava, 

propriamente dito. Nesse dia eram só doces, salgados e bebidas. 

 

WH – E música? 

 

HA – Tudo isso. A minha mãe veio na festa da cumieira daqui. 

 

WH – O senhor também veio? 

 

HA – Só se foi de colo. (risos). Quando eu fui vacinado – olha aqui - estava no colo da 

minha mãe e do meu pai; foi o doutor Oswaldo quem aplicou a vacina. Eu não me lembro 

dele. Eu podia ter uns cinco a seis anos de idade, no máximo. Nem isso talvez. Mas eu 

me lembro daquele homem todo de branco que limpou meu braço, me arranhou umas 

cruzetinhas, e colocou a vacina no ferimento. Eu me lembro que ele disse: “Não passe a 

mão aí. Não lave, não passe a mão. Vai ficar uma ferida, não tira a casca não. Deixe ficar 

que isso depois seca”. 

 

WH – Era vacina contra quê? 

 

HA – Contra varíola. Disso eu me lembro. Foi lé em baixo, no andar térreo. Aqui, 

antigamente, havia umas casas de construção comum, era o laboratório soroterápico 

federal2. Quem dirigia era o Barão de Pedro Affonso. Eu conheci o neto dele. Conheci 

                                                           
2 O entrevistado se refere ao Instituto Soroterápico Federal vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios 

do Interior. Foi fundado em 1900 para fabricar vacinas e soros contra a peste que se aproximava do Rio 

de Janeiro após o surto na cidade de Santos, em São Paulo. 
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também os filhos dele, aqui em manguinhos. Quando meu pai veio para cá, teve que 

arranjar uma pensão para morar. Não sei como foi, mas ele hospedou-se na casa da família 

da minha mãe, que morava perto de um sítio, aqui na praia. Antigamente o mar vinha cá 

em baixo. Havia ali uma vila de casas onde morava a família da minha mãe. Tinha 

almoço, janta, roupa lavada, essas coisas todas. Ali conheceu minha mãe e formou a 

família. Saiu daqui para Bonsucesso. Comprou uma propriedade que reformou lá, na rua 

Olga, e a família toda foi para lá. Meu pai era uma pessoa com suas idéias próprias: era 

religioso, católico, apostólico, romano, batizava todos os filhos. Somos batizados e 

crismados. E batizava o filho dos outros também. Se chegasse perto dele, fosse quem 

fosse, e pedisse para ele batizar o filho... 

 

Fita 1 – Lado B 

 

HA - Ele batizava com condição que a festa fosse lá em casa. 

 

NB – Seu pai gostava de festas? 

 

HA – Ah! De todo o tipo. (risos). A festa era lá em casa. O padre da paróquia, ali perto, 

ia também. Era assim que ele vivia com esse povo todo. Fosse preto, fosse branco, fosse 

brasileiro ou estrangeiro, fosse o que fosse. 

 

NB – O senhor é católico? 

 

HA – Eu não. Eu era. Fui batizado, mas depois me desbatizei, porque eu passei a não 

acreditar em nada. Só acredito no que eu vejo. Mas ele era um homem interessante, porque 

ia à missa, ajudava na igreja, mas quando ficava aborrecido, por exemplo, se via uma 

parede fora do prumo, fora de nível, a primeira coisa que dizia era: “Dio Cane! Isto está 

errado!”. Metia o pé na parede e botava tudo certo outra vez. Do contrário ia chegar a um 

ponto em que ficaria tudo torto. É uma reação típica de italiano. 

 

JB – Passional, não é? 

 

HA – Solta essas coisas assim, não sei se é sem pensar, mas solta. 

 

WH – Ele era austríaco, mas a família dele tinha muita influência italiana também? 

 

HA – Em toda aquela área onde ele nasceu e viveu até sair, sempre houve dois idiomas: 

o italiano e o alemão. 

 

WH – E a cultura também tinha muita coisa em comum? 

 

HA – Sim. Ele tinha mais influência do italiano mesmo. Mas quando era chamado de 

italiano, ele não gostava. Ele dizia: “Io non sono italiano, Io sono tedesco”. (risos). 

Tedesco é alemão. O italiano não diz alemão, ele diz tedesco. 

 

NB – A família do seu pai ficou, quando ele emigrou, ou veio com ele? 

 

HA – Só ele veio. Só ele se desgarrou para cá. 

 



 

 

12 

 

NB – Então o senhor tem parentes na Alemanha? Teve contato com eles? 

 

HA – Lá nesse lugar devo ter. E contato tivemos algum. Eu não me lembro se meu pai 

tinha mais de um irmão. Ele tinha um irmão que tinha o nome do pai dele, Pedro. Ele 

pediu uma licença ao doutor Oswaldo para ir à Europa ver a família, doutor Oswaldo deu. 

Eu tenho essa licença escrita; está lá em casa – aliás, eu acho que minha sobrinha deu 

uma com a assinatura do doutor Oswaldo para o senhor Luís Fernando colocar lá no 

museu. 

 

NB – O senhor conheceu esse outro filho dele? 

 

HA – O outro filho que nasceu em São Paulo? Tadeu? O Tadeu veio para o Rio. Ele nunca 

perdeu o contato com o filho. Nunca. Ele sempre manteve esse filho por espontânea 

vontade, sem obrigação judicial, nem coisa nenhuma. Era do caráter dele. Ele mantinha a 

mulher e o filho, que depois veio para o Rio de Janeiro. Conviveu com ele aqui, casou-se 

aqui e foi morar em Nova Friburgo. Lá formou-se como engenheiro eletricista e foi 

trabalhar naquela empresa – Arp. Meu pai só deixou de ter contato com ele quando ele 

morreu. 

 

NB – Seu pai ganhou dinheiro aqui na construção do prédio? 

 

HA – Ganhou dinheiro para se manter. 

 

NB – Era um salário baixo. 

 

HA - Quando ele morreu foi um desastre para nós, da família. Parece que o doutor Morais 

tinha uns pagamentos para fazer para ele e deu para minha mãe. 

 

NB – O salário era muito baixo; não deu para ele fazer o seu pé-de-meia. 

 

HA – Esse detalhe eu não sei. Ele tinha, naturalmente, um salário relativo ao valor 

econômico dele. 

 

NB – Mas ele era uma pessoa de muita responsabilidade, não é? 

 

HA – Pois é. É isso aí. O homem não parava. Ele, apesar de ter os encarregados de turma, 

vivia fiscalizando. Ao ponto de, de vez em quando ter que soltar um Dio Cane. (risos). 

Ele via que estava errado e ficava bravo da vida. 

 

NB – Quando foi que ele morreu? 

 

HA – Em 1919, no dia 15 de agosto. Eu tinha nove anos de idade incompletos. Um mês 

depois é que eu iria completar nove anos. 

 

NB – O senhor falou que a família ficou em situação financeira precária. O doutor Luís 

ajudou a família? 

 

HA – Ajudou. Fez o que pode. 
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NB – E aí, como é que a família se sustentou a partir daí? 

 

HA – Eu e meu irmão fomos logo jogados numa oficina para aprender um ofício e 

começar a ganhar. Como minha mãe tinha conhecimento, ela pediu e nós fomos 

admitidos. Meu irmão Waldemar que era mais velho do que eu dois anos, foi trabalhar na 

encadernação no terceiro andar, encostado à biblioteca. E eu lá em baixo, no andar térreo, 

na tipografia. 

 

NB – Sua mãe pediu a quem? Ao doutor Chagas? 

 

HA- Devia ter sido. Eu não sei como é que foi. Nessa altura, já era diretor daqui o doutor 

Carlos Chagas. 

 

JB – Eu ainda fiquei com duas perguntas sobre as atividades de seu pai. Ele participou 

como mestre-de-obra de alguma outra obra importante, no Rio, nesse período? 

 

HA – Quando a parte dele na obra, aqui, estava pronta e ele já estava desincumbido, o 

doutor Oswaldo chamou-o e disse: “Basílio, eu vou te contratar para você ficar na 

conservação e construir mais algumas coisas que por ventura forem necessárias.” Ele 

disse: “Doutor Oswaldo, muito obrigado, mas eu não vou abandonar o doutor Morais. Ele 

tem outras obras e eu não quero ficar parado aqui. Eu quero ir mais adiante. Se eu aceitar 

sua proposta vou ficar como funcionário daqui e vou ficar parado. E eu não quero isso. O 

senhor me desculpe, mas eu não aceito.” E o doutor Oswaldo perguntou: “E quem é que 

eu vou botar no seu lugar?” Ele disse: “Já tem um para o meu lugar: o Frutuoso Gandara.” 

Frutuoso Gandara era espanhol e trabalhou nas obras como encarregado geral de turma 

dos pedreiros. Era um espanhol da Galícia. Então, o Frutuoso Gandara ficou no lugar 

dele. Foi apresentado e o doutor Oswaldo aceitou. Isso é o que eu sei. Porque, quando 

meu pai morreu, eu tinha nove anos de idade. Eu não pude dialogar com o meu pai, por 

exemplo, nem para saber a origem do meu nome. Minha mãe era uma campesina italiana, 

quase analfabeta. Não sabia nada, não tinha noção de nada. 

 

NB – Quem deu o seu nome foi seu pai? 

 

HA – Foi. Quer dizer, se ele me deu esse nome, alguma coisa ele sabia. 

 

NB – Ele já tinha lido Shakespeare 

 

HA – Já tinha sondado Shakespeare. Tanto que ele colocou no meu nome o título e o 

autor da obra: Hamlet William. É William Shakespeare. (risos). Eu não sabia nada disso. 

Eu não pude conversar com ele. De que jeito? Trabalhando aqui... eu fui para a linha de 

tiro ser caçador de rolinha. Botei meu nome lá – Ambleto – como estava aqui, como era 

na escola. 

 

WH – O senhor achava que se chamava Ambleto? 

 

HA – É. Eu achava que era aquilo – Ambleto Aor. Mas estava deturpado por causa do 

italiano. O italiano diz Hameleto. É muito comum. Já os anglo-saxões pronunciam 

conforme é: Hamlet. Puxam o agá gutural lá do fundo da garganta. Ele tinha, então, algum 

conhecimento de alguma coisa. Os europeus, de um modo geral tem como distração a 
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cultura, o clássico. Apreciam a pintura, as artes de toda a natureza, a arte cênica, etc. A 

distração daquela gente era assistir ópera: o sujeito sem microfone, soltando aquela voz... 

 

NB – O senhor sabe qual era a atividade de seu pai na Alemanha. Lá em Trento? 

 

HA – Eu sei que existe um documento de quando ele era militar. Parece que ele se portou 

bem durante os 12 anos em que ele foi bersagliere. 

 

NB – O senhor sabe quando ele nasceu? 

 

HA – O ano certo, eu não me lembro. Lá em casa está escrito. Eu sei que ele nasceu no 

dia 31 de dezembro. Porque em Trento o dia 31 de dezembro é dia de São Silvestre e por 

isso seu nome ficou Basílio Silvestre Aor. Ele não tinha Silvestre na família. Essa corrida 

de São Silvestre que tem em São Paulo é coisa de italianada. 

 

JB – Senhor William, aqui no Rio os italianos formavam uma comunidade? Havia muita 

relação entre eles? 

 

HA – Havia algumas. Aqui em Bonsucesso havia alguns italianos que se entrosavam uns 

com os outros, sendo que a maioria trabalhava aqui. Eram operários especializados que 

trabalhavam aqui. Com relação a obras em que meu pai trabalhou, que eu me lembro tem 

um prédio do Rio Hotel. É ali na Praça da República, no final da Rua da Carioca, naquela 

entrada para a esplanada de Santo Antônio. Tem ali um zigue zague que o ônibus faz. O 

prédio fica à esquerda, pintado de azul e branco, que foi construído por ele. 

 

JB – Era projeto do Luís de Morais? 

 

HA – Parece que sim. Meu pai trabalhou também no Avenida Palace Hotel, que foi 

demolido. Hoje é um edifício que tem nome de um general, na esquina da Avenida 

Almirante Barroso com Avenida Rio Branco. 

 

JB – É onde está a livraria Leonardo Da Vinci – Edifício Marquês de Herval. 

 

HA – Ali era um hotel. Meu pai trabalhou no acréscimo de dois ou três andares naquele 

edifício. Nós até assistimos, um ano, aos desfiles das sociedades carnavalescas de lá. Ele 

mandou fazer uma geral e nós fomos assistir. Também tinha um na Rua Visconde de 

Paranaguá, ali adiante da Rua Conde Laje Taylor. Numa subida para o morro de Santa 

Tereza, que tem até uma escadaria, tinha um prédio de um português, senhor Ferraz, que 

tinha um negócio de atacado; importava comestíveis da Europa. Eu fui lá uma vez. Não 

sei se ele construiu ou se reformou. Também é uma obra bonita. Coisa monumental. 

 

NB – O senhor tem o maior orgulho do seu pai, não é? 

 

HA - ...3 

 

WH – Ele trabalhou também na construção do prédio do relógio e da cavalaria? 

 

HA – Em tudo isso. 
                                                           
3 O entrevistado ficou emocionado e só balançou a cabeça. 
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NB – Porque isto tudo foi construído ao mesmo tempo: esse prédio, a cavalariça, o 

relógio. O Quinino é que foi construído mais tarde. 

 

HA – A obra principal era esta aqui. Mas, juntamente com o andamento desta obra, eram 

construídos o prédio do relógio, a cavalariça – onde eram colocados os cavalos, que eram 

muito bem tratados, para fazer soros. O prédio do relógio tinha o nome de Pavilhão da 

Peste, porque ali havia uma enfermaria de cavalos. Ali colocavam os cavalos inoculados 

com peste, com tétano, e outras doenças: soro diftérico, polidifteria. Parece que havia 

quatro baias. 

 

NB – O Jaime trabalha lá hoje. 

 

HA – Eu ainda servi o pessoal trabalhando ali. Trabalhavam ali, naquele serviço, o médico 

português radicado no Brasil, doutor José da Costa Cruz e o doutor Henrique Aragão, que 

foi diretor daqui. 

 

WH – Eles tinham laboratório no pavilhão? 

 

HA – Havia um numa ponta, outro noutra. Eles que faziam o serviço de inocular os 

cavalos. Naquele tempo, aquilo ali era um perigo porque eles trabalhavam com bacilos 

vivos. Era um problema seríssimo, porque depois de inocular o cavalo, ele ficava com a 

doença. Tinha que vacinar. Era aquele processo todo. 

 

WH – E o biotério para animais, que tinha aqui atrás? 

 

HA – Tinha um pombal. Também foi feito na mesma época. É um pombal que parece até 

um pagode chinês. 

 

WH – Exato. Isso mesmo. 

 

HA – E tinha um biotério aqui. Uma das primeiras obras que eles fizeram foi para colocar 

a bicharada. Vinha de uma ponta até quase todo o lado do prédio aqui. Havia, coelhos, e 

outras gaiolas. Tinha uma cachoeira tosca, antiga e também tinha cavalos. Manguinhos 

tinha, naquela ocasião, mais de 50 cavalos, muito mais, para isso. 

 

JB – E esse prédio que, atualmente, é o Quinino? 

 

HA – Isso veio depois. Quem construiu o Quinino foi Frutuoso Gandara. O doutor 

Oswaldo, quando disse para o meu pai: “Você fica aqui, não só para a conservação, mas 

para construir”, já calculava que ia precisar construir mais para colocar mais coisas. E 

havia o vacinogênico, lá em cima do morro. Trouxeram para cá a fabricação da vacina 

anti-varíola, que era feita pelo Barão Pedro Affonso, lá nas Laranjeiras, não é isso? O 

Attílio já falou nisso. 

 

NB – E depois veio para cá. 

 

HA – Então, construíram lá os laboratórios e as baias para os vitelos, para poder fazer a 

vacina. Aí já foi o Frutuoso que projetou e construiu. 
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NB – O senhor já estava aqui quando foi construído o Quinino. O senhor se lembra do 

ano da construção? 

 

HA – Quando eu vim, em 1921, ainda não existia. Depois eu me aborreci com o mestre 

que foi chefe da tipografia e saí. O Attílio contou? 

 

NB – Não senhor. Acho que não. 

 

HA – Bom, eu era um garoto esquisito. (risos). A tipografia tem umas caixas, onde se 

colocam os tipos de chumbo. Aquilo é salteado: são vários buraquinhos, numa gaveta, e 

cada buraco daquele, cada quadradinho, tem uma letra. Então, a gente começa por ali a 

decorar onde é o A, o B, o C, o D etc., o alfabeto todo, os pontos, os espaços etc., aquela 

coisa toda, com o papel impresso do lado. Eu era garoto de calça curta ainda. Era a 

primeira vez que eu entrava numa oficina e ainda não estava ambientado. Via as máquinas 

trabalhando: uma imprimindo, a outra compondo, aquele cheiro de tinta. Toda aquela 

atividade e eu feito um índio que nunca tinha vindo á cidade, olhando para um lado e para 

o outro, isto é, procurando me ambientar. Foi quando lá pelas dez horas, o subchefe, um 

mulato, alto, magro, chamado Tertuliano, chegou perto de mim e disse: “Vamos ver o 

que você já sabe. Onde é o A, o B, etc.” É claro que eu não ia dizer tudo certo. Eu estava 

cheio de dedos, ainda. Então ele disse para mim: “Depois do almoço eu venho aqui outra 

vez. Se tu não me der essa caixa decorada, eu vou te cortar as orelhas com esta tesoura,” 

E eu disse: “E eu lhe dou com esse ferro na cabeça.” Passei a mão num ferro que tinha lá, 

que eu nem sabia o que era. “Garoto abusado!” ele disse. Mas eu fiquei revoltado com 

aquilo. O pessoal ficou me olhando pensando: “Ih, esse é brabo.” (risos). 

 

NB – Quantos anos o senhor tinha? 

 

HA – Dez anos e três meses. 

 

NB – Foi quando o senhor entrou. 

 

HA – É. Eu fiquei revoltado com aquilo. Não era o chefe não. O chefe era um advogado. 

Era um camarada claro que veio depois de uns dias. Parece que estava de férias. Ele não 

disse nada e saiu de perto de mim. Eu já fiquei cabreiro com aquilo. Depois, quando eu 

estava descansando do almoço ele disse: “Então você disse que me quebrava a cabeça 

com aquela ferramenta.” Porque era uma ferramenta não sei de quê. “O senhor não disse 

que ia cortar minha orelha com a tesoura? Se o senhor tentar cortar a minha orelha com a 

tesoura, eu dou sim”, “Ah, eu estava brincando”, “Não estava não, porque o senhor falou 

sério.” 

 

NB – Você tinha uma coisa para perguntar a ele sobre a obra do pai dele? 

 

JB – Não. 

 

NB – Eu gostaria de voltar um pouquinho, senhor Hamlet, antes da gente entrar mesmo 

aqui no Instituto para gente falar um pouco da sua mãe. Eu quero saber o nome dela. O 

senhor não falou ainda. 
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HA – A minha mãe usava dois nomes: Ambrosina e Angelina. Uma hora era Ambrosina, 

outra hora era Angelina. Tanto que a documentação dela dizia: Ambrosina – também 

assina fulana de tal. E assim ficou. Os pais dela eram camponeses analfabetos da Itália. 

 

NB – O senhor conheceu o seu avô e a sua avó? 

 

HA – Conheci a minha avó. Era gente boa, trabalhadora, honesta.  

 

NB – E o seu avô, o pai dela faleceu aqui no Brasil? 

 

HA – Faleceu. 

 

NB – E o que ele fazia aqui? Também era camponês aqui? 

 

HA – Era aventureiro. Ele imigrou para o Espírito Santo, para Cachoeira de Santa 

Leopoldina. Foi para uma fazenda de alemães para cuidar daqueles cafezais. Foi logo 

depois da abolição da escravatura. A imigração italiana era aceita para esse serviço. 

Vinham para isso, mas depois saíam para fazer outras coisas. Isso foi muito comum. Eles 

eram contratados lá fora, chegavam aqui, ficavam procurando um jeito de ir para outra 

coisa. Eu não sei o que ele veio fazer aqui no Rio de Janeiro. 

 

NB – O senhor falou que ele morava aqui numa vila. 

 

HA – Depois, quando ele veio do Espírito Santo, ele veio morar aqui. Porque um de seus 

filhos, o irmão de minha mãe, comprou uma área de terra que ia da Avenida Brasil até a 

praia. Era um sítio. Ele cultivava ali frutas, legumes, verduras. 

 

NB – Eles vendiam isso aqui na cidade? 

 

HA – Lá no Mercado Municipal, na Praça XV. Tinha um outro irmão dela que trabalhou 

aqui nas obras, mas depois também foi se aventurar em outra coisa, foi ser negociante 

dentro do mercado. 

 

NB – E depois que ele faleceu, como é que ficaram vivendo a sua mãe e a mãe dela? 

 

HA – Ficamos morando lá em Bonsucesso. A sorte é que não pagávamos aluguel de casa. 

A casa era própria, deixada pelo meu pai. Ainda está lá até hoje. Hoje está velha, toda 

ruim, mas está lá. A gente ficou com a vida difícil. O que eu ganhava aqui, eu entregava 

tudo na mão dela. Eu e meu irmão. Comecei a ganhar 30 mil réis por mês como aprendiz 

de tipógrafo. Naquela época era mil réis43. Depois de trabalhar quase dois anos na 

tipografia, surgiu um aborrecimento com o chefe mesmo, o advogado. 

 

NB – Mas o senhor era uma criança de 11 anos de idade! 

 

HA – Ah! Mas naquela época batiam! Eu apanhei. Um dia fiquei revoltado, mandei ele 

dar na mãe dele. 

 

NB – O chefe lhe batia? 
                                                           
43 O entrevistado responde à respeito de sua família e não sobre a família de sua mãe. 
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HA – O chefe, o advogado. Ah, aí já era demais. Eu disse a ele: “Vá bater na sua mãe, 

porque eu não sou seu filho”, “Vai embora daqui”, “Não vou sem ordem do diretor.”  Eu 

também era fraco/abusado. Não deixava as coisas em brancas nuvens. Levava a pior 

sempre, é lógico. Não sei o que ele arrumou. Fui mandado para outro setor: O setor de 

embalo dos soros e vacinas. Nessa época, o Instituto já exportava até para o Uruguai e 

Argentina a vacina contra a peste da manqueira, os soros, etc. O trabalho era embrulhar 

aquelas ampolinhas, encaixotar, etc. Fiquei ali. O encarregado era um português, seu 

Álvaro. 

 

NB – O senhor trabalhava aqui quantas horas por dia? 

 

HA – Oito horas. 

 

NB – Na tipografia o senhor trabalhava oito horas? 

 

HA – Oito horas por dia. O dia todo. 

 

NB – E esses 30 mil réis significavam algum dinheiro? O que é que dava para comprar 

com isso? 

 

HA – Pouco. Porque esse negócio de ordenado e custo de vida, sempre foi relativo. 

 

Fita 2 – Lado A 

 

NB – O senhor estava falando sobre o salário, e dizia que trabalhava aqui oito horas por 

dia. O senhor não se lembra do quanto significava esse salário, mas o senhor tem uma 

idéia de quanto ganhava o chefe da tipografia? 

 

HA – Ah! Nessa época eles não diziam. Mas eu calculo que devia ganhar talvez, uns 300 

cruzeiros ou 300 mil réis, por mês. Um bom mecânico, por exemplo, ganhava mais ou 

menos nessa base: 300, 450. 

 

NB – O senhor Attílio nos falou que, no laboratório, chegou a ganhar em uma certa época, 

300 mil réis. Era muito dinheiro, não é? 

 

HA – Mas isso já era numa época posterior. 

 

NB – É. O senhor estava dizendo que tinha dez ou onze anos de idade. O senhor não 

estudava? 

 

HA – Estudava. Havia, aqui adiante, umas moças de uma família de mulatos, que 

lecionavam. Eu e meu irmão saíamos de tarde e íamos para lá. Ficávamos uma ou duas 

horas estudando. 

 

NB – Não tinha escola aqui perto, em Bonsucesso? 

 

HA – Não. Tinha assim, particular. Depois eu passei a estudar na escola noturna, lá em 

Bonsucesso. 
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NB – Seu irmão também estava trabalhando aqui, nesse momento? 

 

HA – Estava. Quando eu sai, ele ainda ficou. 

 

NB – Ele foi para a tipografia também junto com o senhor? 

 

HA – Não. Foi para a encadernação, era uma oficina que reunia toda a correspondência 

estrangeira sobre ciência num livro, encadernava e mandava para a biblioteca. Naquela 

época, trabalhava-se aqui como se fosse numa empresa particular: oito horas, 45 minutos 

de almoço, 15 minutos para o café de tarde e voltava para pegar no serviço. 

 

NB – Onde é que vocês almoçavam? 

 

HA – Parece que no tempo do doutor Carlos Chagas, aqui ao lado do quiosque, naquele 

caramanchão, construíram um refeitório para os operários e funcionários de menos 

categoria. 

 

NB – O senhor almoçava lá? 

 

HA – Almoçava. Aqui tinha uma chácara, de onde eram tirados legumes e verduras para 

a cozinha. 

 

JB – Onde era? 

 

HA – Quase perto da saída, ali embaixo, onde te uma carpintaria. Era mais ou menos em 

frente. 

 

NB – Eu não sei se o prédio ainda existe, mas a carpintaria está lá, num prédio bem antigo. 

 

HA – Essa chácara vem desde o tempo do doutor Oswaldo. Tinha de um lado e de outro, 

perto dos fornos. Havia aqui uns fornos com chaminé para queimar o lixo, mas isso era 

da Prefeitura. Tinha uma chaminé que era um monumento com 75 metros de altura. Mas 

aquilo nunca funcionou direito. Eu subi lá de farra umas três vezes. 

 

NB – E o senhor chegou a fazer o primário todo? 

 

HA – Eu fiz o primário e não completei o ginásio, sempre de noite. Isto depois que meu 

pai morreu, porque meu pai tinha outros planos para mim e meu irmão. Ele já tinha 

arrumado a nossa matrícula no seminário de Friburgo, no Colégio Anchieta. Nós íamos 

ser padres. 

 

JB – Escapou de uma boa, hein? (risos). 

 

HA – Quando ele morreu, não deu mais, mas o enxoval já estava pronto. E quem ia 

fiscalizar era o filho dele que morava lá com a família – o Tadeu. 

 

JB – Sr. William, como é que era essa escola onde o senhor estudou aqui perto? Era na 

base da vara? 
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HA – Isso é uma coisa velha. A professora era uma moça boa, mulata clara. A mãe dela 

era dona Adriana, de quem não me lembro. Ela casou com o filho de um operário daqui 

– um espanhol – que morava logo adiante e dava pensão para os operários. O rapaz 

chamava-se Lino. Nós saíamos daqui e andávamos uns 100 metros até onde havia umas 

palmeiras – antigamente eram quatro palmeiras – nos fundos do prédio da Patologia. Era 

mais ou menos naquela periferia. 

 

NB – É. Tem umas casas ali ainda hoje. 

 

HA – Era ali. Mas daquilo não tem mais vestígio. 

 

JB – Havia muitas casas lá, senhor William? 

 

HA – Havia. Quase todo esse pessoal que trabalhava aqui, morava dentro da fazenda, 

dentro dos terrenos do Instituto. 

 

NB – O senhor nunca pensou em morar aqui? 

 

HA – Não. Porque não havia necessidade. Eu tinha minha casa lé em Bonsucesso. 

 

JB – Senhor William, eram pessoas que lá moravam e vieram trabalhar ou passaram a 

morar aqui? 

 

HA – Alguns passaram a morar depois que arranjaram esse emprego aqui nas obras. 

Outros, já estavam aqui, desde o tempo de Barão. 

 

JB – A favela já existia? 

 

HA – Não. Eram casas toscas, de gente pobre, mas direitinho; eram barracões. Não era 

como essas favelas de hoje em dia. 

 

NB – O senhor pagava à sua professora? 

 

HA – Pagava, parece que cinco mil réis por mês. 

 

JB – E como é que era? O senhor gostava dela? 

 

HA – Ela ensinava direitinho. A primeira vez que fui à escola, foi na rua Olga, aonde eu 

nasci. Fomos eu, Waldemar e Neri, os três irmãos mais velhos. A 50 metros, também, as 

filhas do oficial da polícia aposentado, um capitão, um senhor de cor, ensinavam a gente. 

Elas eram mulatas e tinham uma escolinha ali. Eu me lembro de quando o meu pai foi lá 

para nos matricular. Disse: “Dona Olímpia, eu quero que a senhora ensine os meus filhos 

a ler e escrever”. Eu devia ter uns quatro ou cinco anos. Pagou adiantado e disse que se 

ela precisasse de correia ele traria. Elas responderam que não precisavam, que nós íamos 

aprender direitinho. (rindo). Quando eu escuto, hoje em dia, uma mãe fazer a maior 

reclamação quando a professora grita com o aluno, eu me lembro disso. 

 

NB – Não havia também um castigo de ficar ajoelhado no milho? 
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HA – Eu não cheguei a ficar no milho, mas caderno nas costas eu levei. 

 

NB – O senhor era danado. 

 

HA – Eu era brabo. 

 

NB – Eu queria lhe perguntar sobre Bonsucesso, o bairro onde o senhor nasceu: quem 

morava no bairro, como eram as casas, seus amigos, as crianças com quem o senhor 

brincava, as brincadeirinhas, etc. O senhor podia falar um pouco sobre isso? 

 

HA – Nós escapávamos para brincar de chutar bola de meia na rua. Mas isso era uma 

coisa esquisita, porque nós tínhamos uma tarefa. Na minha infância não houve esse 

negócio de brinquedinho não. Nós tínhamos responsabilidade. Era assim no sistema 

antigo. Os meus brinquedos, meus e do meu irmão, eram enxada, um ancinho, um 

regador, uma vassoura, uma pá, um carrinho para carregar lixo e machado para cortar 

lenha. De manhã cedo, antes de ir para escola meu irmão e eu tínhamos que regar o jardim 

e a horta da casa. Depois é que íamos para escola, a um quilômetro de distância. A entrada 

era às 7:00 h da manhã. Quando voltava da escola, tinha que limpar o quintal – que tinha 

44 de frente por 44 de fundo – capinar e varrer, tornar a molhar as plantas, catar as ervas 

daninhas no meio das plantas, tanto do jardim como da horta, estudar a lição que a 

professora passava, tomar banho, mudar a roupa, ficar limpo para quando o velho 

chegasse, estar ali... parecendo uns santinhos. Aí ele ia conferir o que a professora havia 

passado para estudar e se nós tínhamos estudado e o que sabíamos. E se não tivesse 

estudado e não soubesse, levava um puxão de orelha ou um peteleco. 

 

NB – Ele dava castigo ao senhor? 

 

HA – É como eu estou lhe dizendo. 

 

NB – Sim, mas botar num castigo mais sério. 

 

HA – Ele largava logo um puxão de orelha. 

 

NB – Mas ele batia no senhor? 

 

HA – Batia. 

 

NB – Ele não era um pai muito... 

 

HA – Não, era bom. Mas era aquela coisa: quando ficava brabo, se a coisa não andava 

como ele queria... Mas ele era farto e humano. Não faltava nada. Podia-se dizer que em 

casa as coisas até se estragaram: roupa, alimento, tudo. 

 

WH – E as outras crianças que moravam ali em Bonsucesso, também tinham essa rotina? 

 

HA – Nem todos, porque cada um tinha um sistema de criar. 

 

JB – Todas as casas tinham horta, senhor William? 
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HA – A maioria tinha. Do próprio quintal tiravam legumes e verduras. Naquela época, 

dava. Fora as frutas. Nós tínhamos muitas fruteiras. 

 

NB – Dava para vender isso no mercado? 

 

HA – Nós não vendíamos. Tinham galinhas e frangos no quintal. 

 

NB – O senhor disse lá no início que era o terceiro dos irmãos. E depois do senhor, quem 

mais tem? São sete, se não me engano. 

 

HA – Depois de mim, tive uma irmã que morreu pequena, de colo. Era assim: um ano era 

um homem, outro era uma mulher, num ano era homem no outro era mulher. 

 

NB – Revezava. 

 

HA – Parecia até que estava planificado. Eu me lembro de meu pai dizendo: “Eu quero 

ver 12 na mesa comendo comigo.” Ele morreu com 52 anos de problemas circulatórios. 

Teve um derrame. 

 

NB – O senhor saber de que morreu sua irmã? 

 

HA – Acho que foi de pneumonia. Ela esteve aqui se tratando, inclusive. Acho que o 

doutor Oswaldo chegou a vê-la. 

 

NB – O senhor estava falando dos irmãos. Depois dela tem mais quem? 

 

HA – Depois vem um irmão, que morreu mais tarde, o Guilherme, vem a Aída – uma 

família italiana não passa sem ter uma Aída. Guilherme, Aída, Norma – Norma ainda é 

viva – e o Basílio, que ficou com o nome do meu pai, mas não o conheceu. Quando meu 

pai morreu ele tinha um ano de idade. Não tinha noção de nada. Ele tinha a mágoa de não 

ter conhecido o pai. Para minha mãe dar conta dessa turma toda não foi fácil. 

 

NB – Como foi que ela fez para criar esses filhos todos? 

 

HA – A maioria dos alimentos tirava do quintal mesmo: frangos, ovos. 

 

NB – Os filhos mais velhos foram trabalhar, o senhor e seu irmão, mas tinham os 

pequenos ainda, não é. 

 

HA – O que nós ganhávamos entregávamos em casa. 

 

NB – Ela não foi trabalhar fora? 

 

HA – Não tinha como. Ia deixar as crianças com quem? Quem é que ia cozinhar para as 

crianças? Lavar a roupa? 

 

NB – A mãe dela não dava uma ajuda? 
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HA – Dava um pouco, mas também tinha que ajudar as outras filhas. 

 

NB – O senhor se recorda de como era o bairro de Bonsucesso naquele início de século? 

 

HA – Bonsucesso era um lugar descampado. Tinham duas ruas principais, aquela estrada 

do porto de Inhaúma, hoje Guilherme Maxwell. Tinha uma rua que ia da estação, passava 

do campo de Bonsucesso e ia até o final do chamado Engenho da Pedra. Lá da minha casa 

se via o trem chegar porque não tinha nada na frente, Era tudo descampado. 

 

NB – E o único meio de transporte era o trem? 

 

HA – Era. 

 

JB – Não tinha bonde não, senhor William? 

 

HA – O bonde veio depois, muito depois. 

 

NB – Tinha água, luz, esgoto? 

 

HA – Tinha água encanada, mas a água lá da minha casa passava numa rua distante uns 

300 metros. Meu pai então estendeu o encanamento por aqueles terrenos todos e trazia 

água para a minha casa e de um outro funcionário daqui, servente do doutor Carlos 

Chagas, Jorge. Depois de muito tempo é que veio a eletricidade... Aí meu pai mandou 

botar luz elétrica. Foi uma festa quando inaugurou a luz elétrica. Ah! Qualquer coisinha 

era festa. Era assim a vida de meu pai em casa. Aqui muita coisa sobre ele eu fiquei 

sabendo pelos antigos colegas, que trabalharam com ele nas obras. Meu padrinho falava 

das coisas, falava dele e do doutor Cruz. Dessas coisas que eu me lembro. 

 

NB – Falando ainda do bairro, como era o sistema de saneamento? Tinha esgoto? 

 

HA – Não. 

 

NB – O senhor conheceu o doutor Haity Moussatché? 

 

HA – Eu vim conhecer depois de muito tempo, aqui em Manguinhos. 

 

NB – O doutor Haity deu uma entrevista para nós, onde conta que muito perto daqui, não 

em Bonsucesso e nem nas redondezas, mas logo passando daqui, tinham muitas doenças, 

inclusive malária e uma grande quantidade de pessoas doentes. Isso na década de 30 e 40. 

Um pouco depois dessa época sobre a qual o senhor está contando. 

 

HA – Eu tive malária e me curei no Hospital Oswaldo Cruz, quando era funcionário daqui. 

Eu trabalhava na seção de fabricação de ampolas. Peguei malária em Caxias. 

 

NB – Aqui, no Estado do Rio. Como estava a situação das doenças? Que tipo de doenças 

que havia mais? 

 

HA – Antigamente as casas não tinham esgoto; tinham uma fossa, que era um buraco no 

chão. Um buraco grande de dois a três metros de profundidade e de diâmetro, para onde 
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o esgoto corria. Aquilo era chamado de processo de sumidouro. A infiltração de todos os 

detritos era lenta. Tanto que, de tempos e tempos, era preciso abrir, tirar e colocar ao sol 

para secar aqueles detritos das fossas. As valas, que corriam pelas ruas, recebiam água de 

tanque, de pia, etc. Eram valas abertas. 

 

NB – Isso devia gerar muitas doenças, não é? 

 

HA – É claro. Não tenha dúvida. 

 

NB – O senhor se recorda de que tipo de doenças matava mais nesse momento? 

 

HA – Naquela é poca dava muito coqueluche, sarampo. 

 

NB – Doenças de criança. 

 

HA – Essas doenças atacavam muito a garotada. 

 

NB – E a malária era uma coisa comum? 

 

HA – A malária, que eu me lembre, em minha época de garoto, não. Ela dava mais para 

cima, na Baixada Fluminense mesmo. Eu apanhei malária em Caxias, porque fui junto 

com uns colegas daqui que haviam comprado um terreno lá. Fomos fazer um mutirão para 

roçar o terreno. Aí o bichinho, psti... e dali a uns 10 dias comecei a tremer. Fui internado 

aqui no hospital de Manguinhos, que naquela época chamava-se Hospital Oswaldo Cruz. 

Era diretor o doutor Eurico Vilela, que foi quem curou a minha malária. 

 

NB – Curou com quê? 

 

HA – Com quinino alemão. Eles fizeram em dois processos. Quando eu pensei que estava 

curado, ia pedir alta, mas ele não deu. Eu disse que estava, mas ele retrucou: “Parece que 

está, mas não está bom não. Ela recolheu. Nós vamos desentocar a doença porque está 

tudo lá no baço.” Então, me deu uma injeção de adrenalina que alvoroçou a bicharada 

toda e eu voltei a bater queixo outra vez. (risos). Aí aplicaram a plasmoquina em mim. 

Era um quinino alemão em cápsulas. O doutor me chamou e disse que eu podia ir embora, 

que não voltava mais lá. Às vezes eu tenho umas tremedeiras iguais às daquele tempo, 

quando eu tive malária. 

 

NB – Parece que isso é uma coisa comum em quem teve malária. Para o resto da vida 

aparece a tremedeira em algum momento. Não é forte como a inicial. 

 

HA – Depois, segundo dizem os médicos, ela causa outros males. Interfere até no 

processo cardiológico do indivíduo. 

 

NB – Voltando um pouco, o senhor estava dizendo que entrou para a tipografia, onde o 

tal advogado lhe batia. 

 

HA – Dava beliscão e puxão de orelha, até que eu me revoltei um dia e xinguei. 

 

NB – O senhor disse que ele lhe transferiu, então pra o setor de embalagem. Quem era o 
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chefe da seção de embalagem? 

 

HA – Era seu Álvaro, um português gordo. 

 

NB – O senhor Attílio não trabalhou lá com o senhor? 

 

HA – Na tipografia. 

 

NB – Mas na embalagem não? 

 

HA – Não. O Attílio, quando saiu da tipografia, foi direto para um laboratório. 

 

NB – Ele veio para cá. 

 

HA – O Attílio sempre foi caprichoso em todos os sentidos. Tornou-se um técnico de 

laboratório de mão cheia. 

 

NB – O senhor estava dizendo que foi transferido para o setor de embalagem. O senhor 

saiu de Manguinhos logo nesse período? Ficou chateado e foi embora? 

 

HA – Eu abandonei porque ele gritava comigo. Um dia eu cismei e disse para minha mãe 

que não voltava mais lá, disse que ia procurar outro trabalho. 

 

NB – E o senhor arrumou outras coisas? 

 

HA – Arrumei. Eu não me apertava não. Trabalhei numa fábrica de ampolas, na estação 

de Riachuelo, subúrbio da central, cujo dono era o zelador daqui – senhor Manoel de 

Souza Gomes. Era um baixinho. 

 

NB – O senhor Attílio falou nele.  

 

HA - Falou na lenha que houve entre nós dois? 

 

WH – Falou. 

 

JB – Como é que foi essa história? 

 

HA – Eu fazia das minhas. Eu era doido mesmo. (rindo). 

 

NB – O senhor saiu daqui depois de passar pelo setor de embalagem? É isso que eu queria 

entender. 

 

HA – Eu fui embora depois. É isso: entre a tipografia e a embalagem, eu fiquei quase dois 

anos aqui em Manguinhos. 

 

NB – Quer dizer, em 1924 o senhor foi embora? O senhor entrou em 1921, 1923 ou 1924? 

 

HA – É o que está aí no papel. 
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NB – 1923 ou 1924. O senhor conheceu o senhor Attílio nesse momento? 

 

HA – Eu tenho uma certidão do meu tempo. O primeiro período não chegou a dois anos. 

Depois eu voltei – parece que em 1926 – trabalhando na fabricação de ampolas. 

 

NB – O senhor já tinha aprendido isso fora? 

 

HA – Já. Depois fui me dedicando, fazendo uma coisa e outra. Como autodidata fui me 

tornando um profissional do vidro, mas antes disso trabalhei até como vidraceiro. 

Trabalhei muito em igreja, colocando vitral. Eu não ficava parado 24 horas, três dias não 

chegava a ficar. Saía de um, pulava para outro. Às vezes a minha mãe nem sabia. Era eu 

me aborrecer e pronto, trocava. Andei trabalhando por aí e depois vim para cá trabalhar 

em ampolas. A seção de ampolas era lá no Quinino. Comecei a dobrar vidro, soprar vidro, 

uma coisa e outra e fui me transformando num profissional. Sem professor, porque não 

havia escolas, como até hoje. 

 

WH – Seus vidros, aliás, eram famosos aqui em Manguinhos. 

 

HA – É. Eu fazia algumas coisas. Depois de burro velho, eu soube da criação de um curso 

de técnica de vidraria, na Faculdade de Farmácia do Instituto de Química, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na praia vermelha. 

 

Fita 2 – Lado B 

 

WH – O senhor estava dizendo que tinha se matriculado na escola. 

 

HA – Eu me matriculei na Faculdade de Farmácia. O professor era um alemão que veio 

para o Brasil. Ele perguntou o que eu sabia fazer e eu disse que fazia umas ampolas. Ele 

pediu para ver e fui fazendo umas coisinhas. O diretor da escola era o doutor Alcides 

Figueiredo da Silva Jardim. Ele era médico, engenheiro químico, farmacêutico. O homem 

era tudo, muito bom. Ele começou a me jogar em cima aparelhos de vidro para recuperar 

e fazer. Eu fui fazendo e aí o alemão foi corrigindo a maneira de trabalhar. Eu, com aquilo, 

ganhei muito. Naquele ano me diplomei. 

 

NB – Qual foi o ano? 

 

HA – Não me lembro. Eu tenho o diploma em casa. No ano seguinte, o alemão foi visitar 

a família na Alemanha e eu fiquei no lugar dele, como professor de vidraria. Ensinava 

àqueles alunos da Farmácia e Química a dobrar vidro, soprar, fazer uma emenda, coisas 

que um técnico precisa saber na hora do aperto, mesmo no laboratório. Mas o curso não 

demorou muito. Durou uns três anos. 

 

NB – E nesse tempo o senhor trabalhava em Manguinhos também? 

 

HA – Não. Aí já não trabalhava mais aqui. Eu saí em 1936. 

 

NB – Ah! Eu não sabia disso. 

 

HA – Eu saí daqui em 1936. Também houve aborrecimentos (risos). Eu não quero falar 
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certas coisas porque não é conveniente. 

 

NB – Não foi com o seu Manoel, o zelador, o aborrecimento? 

 

HA – Bom, esse não fez nada, não conseguiu fazer. Ele é que ficou na pior. 

 

NB – O senhor conta como é que foi essa história? 

 

HA – O Gomes – ele era chamado assim – era pequenininho. Ele não era um mau sujeito. 

Ele tinha uma fábrica que ele mesmo controlava. A fábrica produzia os tubos de vidro 

para fazer ampolas. Essa mesma fábrica mandava para cá, também, os tubos de vidro para 

fazermos ampola. Naquela época, nós tínhamos um pequeno ordenado e tínhamos um 

percentual por peça feita. Assim, conseguíamos um ordenado de 400 ou 500 mil réis por 

mês. Um belo dia começou a faltar tubo de vidro. Faltaram aquelas varas, para fazer as 

ampolas. Nada de vir. Nós ficamos parados, sem poder trabalhar porque não tinha 

material para trabalhar. O Instituto comprava as ampolas do seu Gomes. Eu falei com os 

colegas – éramos oito – para irmos falar com o diretor Chagas e dizer o que estava se 

passando. Eu disse a eles: “Aí tem coisa. Nós não temos material para trabalhar. O 

Instituto compra ampola fora. Não pode ficar mais barato do que é feito aqui. O Instituto 

paga o preço do quilo do tubo de vidro. Aqui não tem nota fiscal, não tem embalagem 

especial, não tem transporte, não tem nada disso. As ampolas vêm dele. Isso aí tem coisa.” 

Eles ficaram com medo do seu Gomes ficar aborrecido e pediram para eu não envolvé-

los. Eu disse: “Se vocês estão com medo, eu não estou. Eu vou lá falar com o doutor 

Chagas. Deixa comigo.” De manhã subi ao segundo andar. 

 

NB – O doutor Chagas ficava aqui, não é? 

 

HA – Aqui mesmo, nessa direção. O gabinete dele era aqui, o laboratório era no canto. 

 

NB – Deixa eu localizar aqui: o senhor Hamlet estava apontando para o primeira andar 

do prédio. 

 

HA – O primeiro andar é esse aqui. É o segundo. O terceiro é o da biblioteca e o quarto 

andar era o terraço, com os quartos onde os cientistas dormiam, inclusive doutor Oswaldo. 

Quando eu cheguei, doutor Carlos Chagas estava atendendo um cientista e eu fiquei 

esperando na porta. Quando este saiu, eu pedi licença, ele me mandou entrar e eu disse: 

“O senhor não me conhece, naturalmente, mas eu trabalho na seção de fabricação de 

ampolas. Como o senhor sabe, nós ganhamos por empreitada, por peça. Há uma ajuda de 

custo, que é insignificante. E já vai para dois ou três meses que nós não temos trabalho. 

Mas o Instituto está comprando ampola fora. Será que fica mais barato do que fazendo 

aqui? O senhor procure saber, porque nós estamos prejudicados. Eu preciso de dinheiro. 

Preciso ajudar minha família. Tenho irmãos pequenos em casa.” Ele disse: “Está bem. 

Chame o doutor secretário aí do lado - que era o vice-diretor - doutor Leocádio. Depois 

chame seu Gomes, e lá em baixo no almoxarifado, chame o seu Teófilo, o almoxarife, 

para virem todos falar comigo.” Eu saí, fui atrás dos três e disse que o doutor Chagas 

queria falar com eles, mas não disse a ninguém o que era. Eu subi junto com o Teófilo. 

Cheguei lá em cima, os dois já estavam. Ele chamou o Teófilo e disse: “Seu Teófilo, de 

hoje em diante o seu Gomes não tem mais nada a ver com a fabricação de ampola aqui 

no Instituto. Providencie hoje mesmo os tubos para essa gente trabalhar.” Quando o 
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secretário disse que era preciso acabar com essa seção de ampolas, ele afirmou que se ela 

desse prejuízo, acabava, mas se não desse, ia continuar. Então eu expliquei: “Tem que 

dar lucro, não é doutor? O mesmo preço que eles pagam pela vara de vidro, O Instituto 

paga. Aqui não tem caixa especial para embalagem, não tem nada disso. A mesma caixa 

que vai da nossa seção – porque somos nós que embalamos - vai para a seção de 

enchimento e volta, vazia, para encher outra vez. Não tem esse problema de nota fiscal, 

não tem nada disso. Tem que ficar mais barato.” O doutor Chagas disse que já estava tudo 

providenciado. Isso foi de manhã, não me lembro a data. De tarde, até carroça de carregar 

capim foi buscar vidro lá em São Cristovão, na fábrica de vidro. O Gomes ficou doido da 

vida comigo. Quando voltei para a minha seção disse para os colegas que eles eram uns 

covardes. Eu havia falado com o homem, que não era nenhuma fera como eles estavam 

pensando. Ele havia atendido e o almoxarife já estava lá providenciando com o chefe da 

seção, seu Coelho, as medidas dos tubos de vidro, para nós trabalharmos. De tarde, havia 

três ou quatro caminhões cheios de vidro. 

 

WH – Até quando o Instituto produziu as ampolas? 

 

HA – Eu não sei porque fui embora. Eu ainda trabalhava na seção, quando tive um 

aborrecimento com o diretor, que já era o doutor Cardoso Fontes. 

 

JB – O que aconteceu? 

 

HA – Aconteceu que não me deixaram assinar o ponto. Eu o xinguei e maltratei. Porque 

ele foi atrás da conversa de um médico. É o seguinte: durante outro período, voltou a 

faltar vidro outra vez. O doutor Chagas havia morrido e quem foi para o lugar dele foi o 

Cardoso Fontes. O Gomes então tornou a se arrumar com ele lá e faltou material. Aí, num 

laboratório um rapaz me pediu para ser o substituto dele durante suas férias para trabalhar 

com o doutor Werneck. Eu disse que não gostava muito desse negócio de laboratório, 

mas em todo caso, talvez fosse experimentar. E fui. O rapaz saiu de férias e eu sem jeito 

de laboratório... A caneta desse médico era uma tesoura. Ele fazia as experiências com 

bichos, recortava revistas científicas e colava debaixo das figuras. Ficava aquele monte 

de papel cortado de tesoura por ele. Eu juntava aquilo tudo e botava no lixo. Um belo dia 

entrou no laboratório o doutor Lauro Travassos e o doutor Felipe Carneiro, da comissão 

de redação das Memórias do Instituto, criada pelo doutor Carlos Chagas por causa das 

publicações que um cientista daqui fez e que não agradou. 

 

NB – Quem foi o cientista? 

 

HA – O doutor Heráclides de Souza Araújo, aquele leprologista. Ele publicou e nós 

imprimimos lá na tipografia. Ele publicou várias coisas que desagradaram. A coisa não 

era científica, mas era escandalosa. 

 

NB – O que era? 

 

HA – Havia a fotografia de um leproso caindo aos pedaços – porque a lepra come. E ele 

colocou embaixo da fotografia o seguinte: “Assim como este farrapo humano, existem 

milhares de brasileiros por este país afora, por esse Brasil afora. Urgem umas medidas 

mais sérias de assistência”. 
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NB – E o Chagas não gostou. 

 

HA – Ah, não. E ainda botou outra. Ele havia visitado um leprosário lá no Norte e quando 

entrou no refeitório do leprosário, lembrou-se do refeitório daqui de Manguinhos. 

 

WH – Por causa das moscas. 

 

HA – De tanta mosca que tinha. Isso não é científico. Pode ser uma revolta, mas não é 

científico. O doutor Chagas não deixou passar. Trancou. Não deixou saírem as Memórias 

daqui e criou uma comissão de cientistas para revisar os trabalhos antes de derem 

publicados, para não acontecer mais isso. Foi uma perda de material, tempo, trabalho e 

dinheiro. 

 

NB – E o senhor sabe o que aconteceu com Heráclides? Ele foi chamado pelo Chagas? 

 

HA - Sei que ele foi chamado sim.  

 

NB – Ele foi embora depois disso? 

 

HA – Não sei, não me lembro se ele ainda ficou. Voltando ao meu caso, um dia entraram 

no laboratório, de manhã, onde eu estava com o doutor Werneck, que era um pesquisador 

e médico meio corcunda, parecendo o corcunda de Notre Dame, entraram o doutor Lauro 

Travassos e o doutor Felipe Carneiro, com o material todo na mão: as revistas e os 

trabalhos dele para serem publicados. Disseram: “Doutor Werneck, seus trabalhos não 

vão ser publicados nas Memórias, o que o senhor está fazendo não é científico. O senhor 

está plagiando. Olha aqui: está coincidindo com estas separatas de outras revistas 

científicas. Esta aqui. O senhor está recortando e colando embaixo.” Eu tenho a impressão 

que ele ficou com raiva de mim. Se ficou, é porque subestimou a capacidade científica 

dos dois cientistas. Eu não disse nada a ninguém. Eu não tinha nada para dizer. Não tinha 

que me meter nisso. Não era meu campo. Nunca fiz isso com ninguém. Ele ficou com 

raiva de mim. Pensou que fui dizer. E era verdade mesmo que ele recortava. Ele não me 

disse que era isso. Era conjectura minha. 

 

NB – Ele não lhe chamou a atenção? 

 

HA – Ele não me disse nada. Mas depois, analisando toda a quizumba, acho que ele deve 

ter pensado assim. Então, ele subestimou a capacidade de dois cientistas com trabalhos 

publicados. Não é preciso falar mais nada. Aí, fui almoçar, fechei a porta e deixei o 

laboratório limpo. Ele não estava. Fui almoçar em casa porque tinha ocasiões que a 

comida aqui dentro era insuportável. E eu para levantar a turma era a coisa mais fácil 

desse mundo. Eu fazia as quizumbas lá no almoço. Era eu que gritava. Quando eu voltei 

do almoço, o laboratório estava escancarado: porta aberta, o chão cheio de papel picado.  

Pensei: “Esse homem é doido. Ele mesmo não quer que deixe o laboratório aberto, como 

é que ele deixou?” Limpei tudo, varri, botei a porcariada toda dele no lixo, fechei a porta 

e vim para fora porque ainda era hora do almoço. Quando eu cheguei ali no centro 

telefônico, no primeiro andar, encostado ao elevador, desce o doutor Fontes, o vice-

diretor, que era secretário, doutor Leocádio Chaves e ele. “Olha ele aí” me apontou para 

o diretor. “Mas você abandonou o laboratório?”, “O que o senhor esta dizendo? Não 

abandonei. Houve isso assim”. Falei. “Você deixou o laboratório aberto?”, “Eu não 
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deixei. É mentira desse safado”, “Esse cara tá mentindo.” Aí, eu já estava querendo outra 

coisa. Ele disse que me suspendia. “Pode até botar na rua que eu estou pouco me 

incomodando. Ou o senhor pensa que é só aqui que se trabalha para ganhar o pão do dia? 

Eu estou aqui emprestado”, eu disse para o diretor. Ficou naquela coisa, ele dizendo que 

me mandava prender e eu dizendo que ele era uma besta. A coisa foi engrossando. 

Proibiram que eu assinasse o ponto, para me botar na rua como abandono de emprego. 

Foi o que aconteceu. Eu vinha aqui, mas não me deixavam assinar o ponto. Também eu 

não entrei mais no laboratório do Werneck. 

 

NB – Qual era a especialidade desse Werneck? Ele trabalhava com quê? 

 

HA – Parece que era entomologista também, porque ele trabalhava com piolhos, insetos. 

Isso é entomologia, não é? 

 

NB – É. 

 

HA – Então o tempo correu. Quando já fazia trinta dias que eu não trabalhava, eu estava 

conversando com o pessoal da encadernação – eu não deixava de vir aqui – quando o 

Mário Filho, filho de um amigo do meu pai, Mário de Araújo, foi testemunha de 

casamento dele – disse: “Hambleto, o doutor Fontes disse que se soubesse que você era 

filho do Basílio, não te mandava embora daqui. Se você for lá e pedir desculpas, você vai 

continuar aqui.” Eu disse: “Pedir desculpas de que? Se a razão está do meu lado. Já que 

você trouxe o recado, leva outro. Você diz a ele que se eu for lá no segundo andar é para 

jogar ele lá de cima.” 

 

WH – O senhor era de briga, hem? (risos) 

 

HA – Eu era doido. Então o Mário disse: “Rapaz, ele que falar com você, ele foi amigo 

do seu pai”, “Não me interessa. Não me interessa. Eu não vou. Eu não vou pedir desculpas 

porque a razão está do meu lado. Eu não fiz nada para pedir desculpas.” 

 

WH – E o senhor, com esse jeito de briga, nunca fez política? 

 

HA – Isso já são outros quinhentos. Não é bom falar disso. Não se sabe se amanhã ou 

depois a coisa pode pegar fogo. (risos) 

 

NB – Vamos falar sim. Por que não? 

 

HA – Eu vou lhe dizer uma coisa: o que eu aprendi na tipografia – imprimir trabalhando 

na máquina – serviu para eu trabalhar numa tipografia clandestina. 

 

NB – A do seu Attílio? 

 

HA – Não. 

 

NB – O seu Attílio tinha uma tipografia, em 1932, na época da Revolução 

Constitucionalista. 

 

HA – Foi em outro lugar mais cabeludo. Foi numa tipografia clandestina do Partido 
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Comunista. 

 

NB – Em que época o senhor trabalhou? 

 

HA – Em 1932, 1933 ou 1934. 

 

NB – E como foi que o senhor foi trabalhar lá? 

 

HA – Eu estava em uma reunião, clandestina também, do Partido e precisavam imprimir 

material. Não tinha impressor. Tinha só compositor, que era um fugitivo da Ilha Grande 

e que estava escondido num casarão no subúrbio de Rio d’Ouro. Eu não sei mais onde é 

e se esse lugar existe ou não. Disseram que só está faltando o impressor para imprimir a 

coisa. 

 

NB – Era um jornal? 

 

HA – Era jornal, manifesto, panfleto, aquelas coisas. Eu disse que há muito tempo não 

trabalhava nisso e estava destreinado, mas talvez pudesse fazer. Fui levado então, para 

um lugar onde havia a tipografia montada. Era um casarão. A máquina era movimentada 

por um pedal. Cheguei lá, encontrei o rapaz que estava escondido e que fazia o clichê, e 

comecei trabalhando, imprimindo. Eu ainda trabalhava aqui. 

 

NB – O senhor se lembra de que matéria foi fazer lá? 

 

HA – Disso eu não me lembro. 

 

NB – Porque logo depois, em 1935, é criada a Aliança Nacional Libertadora. 

 

HA – Aí já tem tanta coisa, minha filha. 

 

NB – O senhor não que falar disso? 

 

HA – São coisas do arco da velha. 

 

NB – Mas isso é muito interessante, senhor Hamlet. 

 

HA – Só três ou quatro pessoas sabiam da tipografia. Nem todo mundo podia saber, senão 

a polícia ia lá, dava cabo daquilo e prendia o pessoal. 

 

NB – Estava na ditadura Vargas, não é? 

 

HA – Foi em 1932, 1933 ou 1934. 

 

NB – O senhor era simpático à Revolução de 32, em São Paulo? 

 

HA – Quando estourou, no dia 9 de julho, eu estava numa reunião, num laranjal, em Nova 

Iguaçu. A Raquel de Queirós, que naquele tempo era moça nova e bonita, também estava 

lá. Ela era fogo. Passamos uma noite discutindo várias coisas. Depois, cada um saía para 

um lado para fazer o que estava determinado. É um comício aqui, um comício lá... 
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NB – O senhor tinha essa militância política? 

 

HA – Aqui em Manguinhos eu não consegui organizar uma célula porque o pessoal tinha 

medo. Não era medo do comunismo, era medo da polícia, medo de ser encanado. É lógico. 

Eles tinham que sustentar família e tudo isso. Eles contribuíam muito reservadamente. 

Havia uns dez ou doze que compravam o material que eu trazia: jornal, panfleto, livros. 

E eu levava o dinheiro. Mas nada de dizer nome de ninguém. 

 

NB – Mas eram simpáticos às idéias. 

 

HA – Eram. 

 

NB – Na década de 30 qual era a bandeira do Partido? 

 

HA – Era um partido só – o Partido Comunista Brasileiro. Depois da Segunda Guerra é 

que apareceram os filhotes. O Partido Comunista se desagregou e foi fundado um partido 

diferente. 

 

NB – Qual era a posição do Partido diante do governo Getúlio, da Revolução de 30? Qual 

era a posição de vocês? 

 

HA – Naquela época, eles achavam que o que o Getúlio fez não era uma revolução. O 

Partido lutava por uma revolução verdadeira. Revolução é, como o nome mesmo diz, 

reformar, renovar. Na Rússia mesmo não houve uma revolução comunista, em 1917. 

Houve uma transformação, uma revolta, levada pelo comitê central do Partido Comunista 

russo. O czar e os seus estadistas fizeram a maior burrada desse mundo em não tirar as 

forças russas da frente ocidental, que era o que eles mais almejavam – a paz. Os soldados 

russos estavam em condições de miséria tal que nas folgas de combate, os soldados 

alemãs davam comida a eles. Na hora da coisa roncar, era um para cada lado e saía lenha. 

Eles já estavam cansados disso. Nas famílias, havia órfãos e viúvas que não acabava mais. 

A troco de quê? Era isso o que eles sentiam. Então, havia essa revolta do povo russo e 

dos soldados. O que interessava, naquela época, era sair da guerra. O Partido Comunista 

Russo, então se comprometeu a tirar as forças. Quer dizer, quando a oportunidade 

apareceu, eles seguraram. E transformaram aquela revolta nos dez dias que abalaram o 

mundo. 

 

Fita 3 - Lado A 

 

NB – A Wanda estava lhe perguntando, como o senhor ingressou no Partido e como 

começou a sua militância comunista. 

 

HA – Essa é uma coisa difícil de dizer, por causa da clandestinidade. A pessoa ingressa 

num lugar desses e, às vezes, nem se lembra como foi. E depois fica na militância.  

 

NB – Mas, alguém lhe convidou? Quando o senhor entrou no Partido? Foi em 1930 ou 

foi um pouco antes? 

 

HA – Foi depois de 1930, mais ou menos em 1931, 1932, por aí assim. 
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NB – E foi através de conversas com amigos seus? 

 

HA – Conversas e essas coisas todas. 

 

NB – É. Sobre uma coisa eu fico curiosa: como é que o senhor, com a educação católica 

de seu pai, entrou para o Partido? 

 

HA – Eu deixei de ser religioso, de acreditar em Deus e no Diabo, essas coisas todas, na 

faixa dos 15 a 16 anos. Quando eu acreditava, eu perguntava a minha mãe, como é que 

era o Deus? Se ela algum dia tinha visto Deus? Como é que ele era? Ele era um homem? 

Ela ficava numa situação difícil de explicar, porque nunca havia visto Deus. Quer dizer, 

já me despertava alguma coisa que transformaria meu modo de pensar em algo diferente. 

Eu já achava que aquilo tinha alguma coisa que não estava me caindo bem.  

 

NB – Havia uma outra explicação para o mundo.  

 

HA – É. Tinha que ser outra coisa. Depois quando a gente começa a ler e conversar, vai 

ganhando mais experiência e conhecimentos e fica sabendo dessas coisas todas. O fato 

de eu não ser religioso não é nada demais. O materialista é contra a exploração do 

religioso. A verdade é essa. Quem leva vantagem com a crença, os crentes e com os 

religiosos? São os dirigentes das religiões. Tanto faz ser católico, protestante, de 

umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo ou lá o que for. Eu não consigo entender 

como é que é o Cristo, por exemplo, se é que ele existiu – não deixou nada escrito, nem 

a certidão de nascimento, nem a certidão de óbito. A história dele foi escrita 200 anos 

depois. Aí se formou o catolicismo e toda essa engrenagem. Do catolicismo saíram as 

outras religiões. Eram os divergentes, os que não concordavam com aquela maneira de 

reverenciar Cristo e de segui-lo. Tudo isso foram um broá, confuso. 

NB – Eu tenho uma certa curiosidade de saber como era feita, nesse momento do Partido 

Comunista, a doutrinação - se é que posso chamar assim - ou as discussões surgiam em 

reuniões? 

 

HA – Eu lia, eu ia a conferência. Apesar de não ter nada com o assunto, eu gostava de ir 

a conferências científicas, até conferências médicas. 

 

NB – Mas o Partido promovia seminários para discutir alguma coisa? 

 

HA – O membro do Partido por mais simples que fosse sua instrução, não fica inativo, 

porque ele fazia curso da capacitação político. O sujeito aprende o que é luta de classes, 

o que é economia política e sociologia. O indivíduo então, fica entrosado. 

 

NB – O senhor fez esses cursos? 

 

HA – Não fiz um curso completo, mas sei que aqueles mais capacitados davam material 

escrito para se ler e estudar sobre luta de classe, exploração do homem pelo homem, etc. 

 

JB – Voltando a uma observação. Quando o senhor distribuía os jornais do Partido aqui, 

havia simpatizantes só entre os operários ou também entre os cientistas? 
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HA – No meu tempo só entre os operários, o pessoal do barnabé. Uma vez eu fui assistir 

à conferência na ABI de um deputado comunista, francês, Henri Valon, que esteve na 

América Latina, e passou aqui pelo Rio de Janeiro. A conferência era sobre um escritor e 

deputado do Partido Comunista Francês, Henri Barbis que escreveu um livro muito 

famoso: Le Feu. Eu estava na conferência lá na ABI, perto de onde é a Mesbla e estava 

lá na mesa discursando até o Carlos Lacerda.  

 

NB – Quando ele era comunista. 

 

HA – Quando ele era (risos) Depois ele achou muito mais cômodo ser capitalista do que 

combater o capitalismo. A verdade é essa. Ele não era burro não (rindo). Então, quando 

eu olhei para uma mesa reconheci uma turma que depois, mais tarde, fiquei sabendo que 

a turma era... era... 

 

WH – O senhor está falando de que turma? 

 

HA – Ah! Até já morreu. 

 

WH – O senhor está se referindo a pesquisadores daqui? O senhor conheceu o doutor 

Masao Goto? 

 

HA – Conheci. (muito baixo) 

 

NB – Conheceu? Porque a esposa do Masao foi vereadora do Partido. 

 

HA – A Celina Mochel. Ela era advogada. Tinha uma irmã, Eliane Mochel que era 

médica. Nem sei se ela ainda é viva. A Celina morreu. 

 

NB – Voltando um pouco, eu estava perguntando sobre como tinha sido a doutrinação, se 

o senhor tinha feito cursos dentro do partido. E o senhor não me respondeu. O senhor 

disse que houve uma reunião em que estava a Raquel de Queirós... 

 

JB – Num laranjal em Nova Iguaçu. 

 

HA – Foi na noite em que estourou o Nove de Julho em São Paulo. 

 

NB – Vocês estavam esperando? 

 

HA – Não. Aquilo parece que foi surpresa para o pessoal que estava lá. Pelo menos para 

aquela gente parece que foi surpresa. 

 

NB – E como é que vocês se posicionaram? A favor ou contra? 

 

HA – Não havia uma posição porque o Partido lutava por uma coisa inteiramente 

diferente. A luta do Partido é a luta de classe. A luta do Partido é a ditadura do 

proletariado. É substituir uma ditadura por outra. Substituir a ditadura capitalista pela 

ditadura do proletariado. Isto é o marxismo: segundo Marx, é a ordem natural das coisas. 

Nós vivemos num mundo que sempre esteve sob ditadura capitalista com diversos 

disfarces: reinado, república, império, república disso, república daquilo, 
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parlamentarismo, etc., mas no fundo o domínio capitalista está ali. O poderio econômico 

manobra de acordo com seus interesses. Essa é a verdade. O Oswaldo Aranha na época 

da Revolução de 30, lá nos confins do Rio Branco disse uma frase que ficou famosa: 

“Façamos a revolução antes que o povo a faça”. Lembram-se disso? 

 

NB – O que o senhor achou dessa revolução? 

 

HA – Em 1930 não foi uma revolução. Foi uma troca de homens no poder político da  

Nação.  

 

NB – Mas o senhor já estava no Partido nesse momento?  

 

HA – Não estava. 

 

NB – Como o senhor viu a Revolução de 30? 

 

HA – Com uma certa compreensão medíocre, porque eu não entendia nada. Não me 

entusiasmei e também não achei que fosse grande coisa. A verdade é esta. 

 

NB – O senhor Attílio estava nos contando que ele era anti-getulista e não gostou nada 

da Revolução de 30. Ele era partidário da República Velha. E até nos contou que, em 

1932 - por isso eu estava lhe perguntando – ele participou da elaboração de jornais a favor 

da Revolução de 32. E distribuiu aqui, dentro de Manguinhos.  

 

HA – O Attílio? 

 

NB – É. Mas clandestino. Porque ele tinha muito medo. 

 

HA – Naturalmente, isso foi uma ilusão que a pessoa teve por uma determinada coisa. 

Todo mundo se acha certo e com a razão. É difícil o sujeito dizer que está pensando 

errado, que sabe que está errado, mas vai continuar errado. A menos que tenha aquelas 

coisas (risos) Eu me afastei depois da Segunda Guerra, quando aconteceram as 

transformações. Quando Stalin morreu e Khruchtchev assumiu depois de Malenkov eu 

não gostei da filosofia dele.  

 

WH – De que o senhor não gostou? 

 

HA – Achei que não ia dar certo. 

 

WH – Ma por quê? 

 

HA – Esse porquê é que é o nó da coisa. Porque forças não se dividem. Forças divididas 

são forças enfraquecidas. Fica fácil para o adversário... Assim como houve na Europa, 

por exemplo, com o eurocomunismo. 

 

NB – O senhor é contra o eurocomunismo? 

 

HA – Sou, porque o internacionalismo proletário é exatamente o oposto do 

internacionalismo capitalista. O capitalismo age onde melhor lhe convém, na área 
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internacional. O mesmo sistema que explora um operário na América do Norte, explora 

no resto do mundo. O sistema é o mesmo. Quando o proletariado consegue algumas 

conquistas é porque o sistema é forçado a ceder para permanecer no poder. Mas na área 

econômico-financeira, aquilo tem retorno. É um sistema de explorar aqui ou ali. O 

capitalismo, como o marxismo, é internacionalista. Ora, o marxismo tem uma teoria com 

base na economia política e na sociologia que beneficia o proletariado. Essa base é a 

mesma do capitalismo. Os capitalistas, na área internacional, procuram segurar ao 

máximo, até pela força bruta, as áreas geo-econômicas. Não interessa a eles que 

determinados países se desenvolvam. Vejam o que está se passando aqui, em toda a 

América Latina: são países atrasados porque interessa ao capitalismo internacional, às 

potências capitalistas como os Estados Unidos, a Inglaterra, França, Alemanha, etc. Não 

interessa a eles que aqui haja desenvolvimento como lá.  

 

NB – Tem um momento chave no Partido Comunista, na década de 30, que é a revolta 

comunista de 35, chamada Intentona. Antes da Intentona, há o movimento da Aliança 

Nacional Libertadora. O senhor participou da Aliança? 

 

HA – Não me lembro desse ponto não. 

 

NB – Mas o senhor se lembra da revolta? 

 

HA – Da Aliança Nacional Libertadora me lembro. Eu acho o seguinte: na América 

Latina o que deve ser feito, não é uma revolução comunista, mas uma revolução nacional 

inter-pluralista - nacionalista e anti-imperialista. A verdade é essa. Porque se os 

comunistas quiserem fazer qualquer movimento no sentido de ir para o poder, não vão ter 

êxito. Eles não aglutinam forças suficientes para isso, porque os interesses dos outros são 

muito heterogêneos.  

 

JB – Senhor William, o senhor falou que nunca conseguiu formar uma célula aqui dentro. 

Mas aqui em Manguinhos, quando o senhor trabalhou aqui, chegou a ocorrer algum 

incidente envolvendo uma atitude de rebeldia dos funcionários? 

 

HA – Que eu me lembre não. 

 

JB – Nenhum movimento de reivindicação salarial?  

 

HA – Que eu me lembro, não. De conotação coletiva? 

 

JB – É. Mesmo não organizado, uma coisa espontânea? 

 

HA – Que eu me lembre não. 

 

JB – Por acaso pesquisando aqui na documentação da biblioteca, nós encontramos um 

documento de 1925 – quando o senhor ainda estava aqui – que era um documento 

assinado... 

 

NB – Ele não estava. Foi o período em que saiu. 
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JB – Era um documento assinado pelos técnicos do Instituto, dirigido ao ministro, fazendo 

queixas de que os salários estavam muito baixos, de que havia uma evasão muito grande 

de técnicos e cientistas para outra instituições, e que era preciso que o Governo voltasse 

novamente a dar apoio ao Instituto.  

 

HA – Disso eu não soube. 

 

NB – O senhor chegou a assistir à revolta lá da Praia Vermelha em 35? 

 

HA – Eu não estive lá não. Aquilo foi uma quartelada. Aquilo foi uma burrada. O 

movimento de 35 foi uma burrada. Uma quartelada isolada do povo. O povo não foi 

preparado para participar daquilo. O próprio Prestes reconhece isso. 

 

NB – Mas o senhor não chegou a assistir? Porque houve muitas pessoas que assistiram. 

 

HA – Não. Eu assisti na Praça XV, ao embarque de soldados para a Ilha das Flores. Eu 

estava por ali pela praça e vi. Mas lá, na Praia Vermelha mesmo, eu não estive não. 

 

NB – Porque depois disso a repressão aos comunistas e ao Partido foi muito forte. 

 

HA – Mas se eles deram armas à reação! Eles deram armas para os capitalistas! Deram 

razões para isso; fazer uma aventura dessas! Aquele Partido Comunista estava 

impregnado de militares tenentistas que não se engajaram na Revolução de 30. Está 

entendendo?  

 

NB – Estou. Prestes à frente. 

 

HA – A influência foi grande para fazer essas coisas. 

 

NB – Mas a revolta não contou com o apoio das bases? Com a massa, o povo civil? Não? 

Com a base do partido? Foi uma coisa de cima? 

 

HA – Praticamente foi, porque ficou restrita aos quartéis. 

 

NB – Vocês estavam sabendo disso? 

 

HA – Não. 

 

NB – Quer dizer, não havia nenhum trabalho embaixo para apoiar? 

 

HA – Que eu soubesse, não. Como eu disse, isso foi uma quartelada, pode-se mesmo 

dizer que foi uma coisa restrita aos quartéis. E deu razões de sobra para a reação cair em 

cima. 

 

NB – O senhor chegou a ser perseguido depois disso? 

 

HA – Não. 

 

NB – O senhor nunca foi perseguido? 
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HA – Que eu saiba não. (risos) 

 

NB – Filinto Muller não andou atrás do senhor. 

 

HA – Não. 

 

JB – Felizmente. 

 

NB – Mas o senhor acompanhou aquele processo do prefeito Pedro Ernesto, que foi preso 

em 1936 e julgado pelo tribunal de segurança nacional... 

 

HA – Dessas coisas a gente lembra. 

 

NB – O senhor assistiu a isso de fora? 

 

HA – É. 

 

NB – Depois de 1935 o senhor ainda participou de encontros do Partido, na sua célula ou 

acabou tudo?  

 

HA – Não. O Partido nunca acabou. O Partido vive na clandestinidade toda a vida com 

aquelas perseguições e essas coisas todas. Agora, coisas erradas sempre se faz. Há muito 

entusiasmo que, às vezes, não corresponde à realidade. O sujeito parte para aquilo e se 

esquece que não tem condições de fazer certas coisas. 

 

NB – O senhor continua a sua militância? 

 

HA – Não. 

 

NB – O senhor disse que saiu do Partido depois da guerra. 

 

HA – Saí quando começou a surgir um partido aqui, outro ali e outro lá. Eu achei que 

assim não dava. Perdi as perspectivas. Aí eu já não sei quem é que está com a razão. Não 

sei quem é que está certo. Um diz uma coisa, outro diz outra, um puxa para uma coisa, 

outro puxa para outra. No fim, tanto um lado quanto o outro, não condiz com a realidade 

e o sujeito fica fazendo o quê? Fica dando soco no vento?  

 

NB – O senhor chegou a participar da campanha do “Petróleo é Nosso”? 

 

HA – Cheguei. Uma campanha nacionalista, boa. Li quase todos os livros de Monteiro 

Lobato sobre petróleo. Sabia aquelas campanhas todas. 

 

NB – E o que o senhor achou do apoio de Prestes ao Getúlio em 1945, quando ele saiu da 

cadeia? Daquela história de Constituinte com Getúlio?  

 

HA – Um político tem que ser prático. O político revolucionário não está a serviço de si 

próprio. Ele está a serviço de uma coletividade. Ele está a serviço de uma causa. E se essa 
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causa exige que ele se junte ao adversário, ele se junta com o objetivo de se livrar dele 

mais rápido. E, às vezes, não dá. (risos). 

 

NB – O senhor votou no Dutra ou no Brigadeiro, em 1945? 

 

HA – Eu não me lembro. Acho que não votei em nenhum dos dois.  

 

NB – Votou em branco? 

 

HA –Parece que sim. Nessa época não foi o Fiúza?  

 

NB – Foi. 

 

HA – Então foi no Fiúza que eu votei. 

 

NB – O Partido lançou Iedo Fiúza. 

 

HA – Não quis ir nem para um lado nem para o outro e apoiou o Iedo Fiúza. 

 

WH – Depois de sair do Partido, o senhor não entrou em nenhum outro grupo? 

 

HA – Não. Agora mesmo é que não dá mais. 

 

WH – Por que? (ri) 

 

HA – Não tenho mais condições física e etc e tal (rindo). 

 

NB – Mesmo no período do governo Jango, o senhor não teve nenhuma militância 

política? 

 

HA – Não. Depois de quarenta e tantos para 1950, eu me afastei por causa das divisões. 

Afinal de contas, não se sabe quem está certo. Então eu não vou me meter não. 

(interrupção de fita) 

 

NB – Por favor, repita o que o senhor estava dizendo: analisando a volta dos cassados... 

 

HA – Voltaram dez. 

 

NB – De Manguinhos. 

 

HA – Voltariam 12, se dois não tivessem morrido. 

 

NB – Quem são? 

 

HA – Walter Oswaldo Cruz, que seria cassado, indiscutivelmente, e Hernani Martins. 

Lembra-se do seu Hernani Martins? 

 

JB – Não conheci. 
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HA – Pergunta ao doutro Goto. 

 

NB – Eu acho que isso é uma dica para aquele outro assunto, não é não? (rindo). Ele 

estava lá naquela reunião do Henri Valon? 

 

HA – O Hernani? É capaz de estar nisso. (risos) 

 

NB – Eu sabia que era isso. (rindo) 

 

HA – Eu não sei sobre a preparação dessa festa, se não é conveniente prestar uma 

homenagem póstuma a esses dois. 

 

NB – O senhor acha que deveria ter. 

 

HA – Devia. Dois dali de dentro ficaram de fora. Mas quem entende? Às vezes não é 

conveniente. Walter Oswaldo Cruz estava lá, na reunião do Henri Valon. 

 

NB – O senhor o conheceu aqui dentro? 

 

HA – Eu trabalhei para ele. Se ele não tivesse morrido, se não tivesse sido cassado... Eu 

também, sabe-se lá se eu não seria cassado também? Eu não era empregado do Instituto. 

Era empregado particular do doutro Walter. Vinha duas ou três vezes por semana fazer 

aparelhos de vidro para ele. 

 

NB – O senhor continuou, então, trabalhando para ele? 

 

 

HA – Trabalhei até ele morrer. O último dia em que eu falei com ele foi nas vésperas do  

fim do ano. Ele me chamou para me pagar o mês e disse: “Agora em janeiro nós vamos 

entrar de férias coletivas, e só em fevereiro é que voltamos à atividade”. Eu falei que 

enquanto pudesse ser útil a ele que estava à disposição. Era só me chamar. Dali a alguns 

dias apareceu a notícia no jornal que ele tinha morrido. O doutor Walter era cabeça 

quente. Estourava à toa. Era de briga. O irmão era mais calmo, o Oswaldo. Mas ele era 

cabeça quente.  

 

NB – Ele foi muito perseguido aqui dentro, não é? 

 

HA – Porque ele também não andava com meias medidas. O que ele tinha de dizer, não 

mandava recado não. Já o Hernani teve aquele caso do rio Araguaia. 

 

NB – Como é que foi esse caso? O senhor quer contar? 

 

HA – Eu também soube porque me contaram. A pesquisa científica do Hernani Martins 

era hematologia. Era um crânio o homem. Aquela turma lá era fogo: Goto Martins, 

Perissé. Eram cientistas trabalhadores. O Walter dormia no laboratório, nem ia em casa, 

ficava ali pesquisando. Todas às vezes que o Hernani sabia de uma excursão para uma 

reserva indígena, no interior do mato, ele se desdobrava, abandonava tudo, mas ia lá 

sangrar os índios para observar o problema de sangue deles. Numa dessas excursões, 

quando ele ia pelo rio Araguaia a bordo de uma daquelas lanchas que percorrem o rio, 
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dizem que ele estava apreciando a proa cortar as águas. Avisaram que era perigoso porque 

a lancha podia bater em alguma coisa e ele cair na água cheia de piranhas. Ele não deu 

importância e não deu outra coisa. 

 

Fita 3 - Lado B 

 

NB – O senhor se lembra de quando foi isso? 

 

HA – De data não me lembro não. Mas há quem saiba. O corpo foi encontrado, parece 

que um dia depois, já até meio comido pelas piranhas. 

 

WH – O doutor Masao Goto poderia nos dar informações sobre ele? 

 

HA – Talvez sobre esse acidente? 

 

WH – Sim. Sobre a pessoa dele. 

 

HA – Sobre esse acidente talvez. O Hernani me falou uma vez que havia ganhado uma 

bolsa de estudo para os Estados Unidos. Ele estava todo eufórico. Preparou tudo, mas na 

hora de passar o visto no passaporte, a embaixada cortou. 

 

NB – Ele sabia por quê? 

 

HA – Ele me contou. Disse que a embaixada havia cortado e havia dado o visto no 

passaporte. Eu perguntei se não havia nenhum jeito e ele respondeu que o único jeito ele 

não havia aceitado: “Eles vieram com uma proposta de que dariam o visto no meu 

passaporte se eu publicasse, com minha fotografia, em todos os jornais brasileiros, o meu 

repúdio ao Partido Comunista. E isso eu não fiz. Eu não aceitei isso. Disse a eles que eu 

não ia trocar a minha ideologia por uma bolsa de estudo.” 

 

NB – O senhor se lembra em que governo foi isso? 

 

HA – Não me lembro. 

 

NB – Mas já era depois de 64? 

 

HA – Não. Foi muito antes. A condição era essa: tinha que publicar em todos os jornais, 

com o retrato dele, o repúdio ao Partido Comunista. Aí eles davam o visto. Então ele 

disse: “Não, isso eu não faço. Fique lá com a sua bolsa de estudo, com o seu visto e eu 

fico com a minha ideologia”. Por isso é que eu digo: se ele não morresse nesse acidente, 

seria cassado.  

 

NB – O senhor falou que o Walter também estava naquela conferência do Henri Valon. 

O Walter era ligado ao Partido? O sr. nunca soube disso? 

 

HA – Não. Não sei. Se era eu não sei.  

 

NB – Senhor Hamlet, vamos encerrar por hoje, mas eu queria que o senhor voltasse mais 

uma vez para a gente continuar conversando. 
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HA – Eu vim aqui para falar sobre Manguinhos e falei coisas diferentes. 

 

NB – Não. O senhor falou muito sobre si mesmo. O senhor volta? 

 

HA – Volto. Enquanto eu estiver vivo, estarei sempre à disposição de Manguinhos. 

 

NB – É disso que a gente vai falar na próxima vez, então, vamos voltar a falar de 

Manguinhos. 

 

HA – O Attílio me falou numa coletiva. 

 

NB – A gente está planejando isso.  

 

HA – Com os funcionários ainda vivos. 

 

NB – Vamos ver se a gente faz uma festa. 

 

HA – O Attílio é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Já ele, me tolera (risos) 

 

NB – O senhor Attílio nunca quis receber nenhum panfleto do senhor.  

 

HA – Ele recebia, mas não ligava muito. Ele só dizia: “Cuidado!” (interrupção de fita) 

NB – A gente está perguntando ao senhor Hamlet sobre o trabalho dentro de Manguinhos 

na tipografia e, depois, na seção de vidros. 

 

HA – Eu não fui me queixar ao doutor Chagas dos puxões de orelha e beliscões que o 

chefe dava. Eu tenho certeza que se eu fosse a ele, algum barulho saía, porque ele não ia 

admitir um troço desses. O doutor Chagas não admitia de jeito nenhum uma coisa dessa. 

Tenho certeza disso. Nem ele nem o doutor Oswaldo. Aliás, eu não me lembro do doutor 

Oswaldo despedindo um funcionário ou um empregado. Nunca soube que o doutor 

Oswaldo ou o doutor Carlos Chagas chamassem a atenção de um funcionário de maneira 

indelicada. Era gente superior. Eu sabia que o doutor Oswaldo quando chegava numa 

seção e encontrava o pessoal parado, perguntava: “Vocês já terminaram o seu trabalho, 

sua tarefa? Sim? Então, venham ajudar uma turma aqui que está com a tarefa atrasada. 

Assim acaba mais depressa e vai todo mundo cedo embora”. (rindo) Se fosse um grosso 

desses aí, saíam cobras e lagartos. Chamaria de vagabundo, para baixo. Ele não fazia isso. 

Ele tinha uma chave-mestra, que usava para abrir a porta do laboratório e não procurava 

saber o que se estava fazendo. Perguntava se havia alguma dificuldade, se precisaram de 

ajuda, se havia alguma dúvida... 

 

NB – O Chagas ou o Oswaldo? 

 

HA – Oswaldo. 

 

WH – Os pesquisadores não ficavam chateados com o fato dele entrar no laboratório com 

essa chave, para ver o que as pessoas estavam fazendo? 
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HA – O respeito e a admiração que eles tinham pelo Dr. Oswaldo era uma coisa! Aqui só 

havia um médico que foi contemporâneo dele no ginásio – não me lembro quem foi – que 

o chamava de você. 

 

JB – Não era o Henrique Figueiredo? 

 

HA – Eu acho que não era ele ainda não. Parece que era o Figueiredo Vasconcelos, um 

cientista, médico, solteirão. Mas os outros, era doutor, senhor doutor, doutor Oswaldo, 

senhor para cá, senhor para lá. Não tinham coragem nem petulância de chamá-lo de você. 

Não que ele intimidasse pelas maneiras de lidar com as pessoas. Eu não o conheci porque 

ele morreu dois anos antes do meu pai, mas sei que era assim. Havia funcionários aqui 

em Manguinhos, que entraram depois que ele morreu e que tinham em casa o retrato dele 

na parede. No dia do aniversário natalício ou no dia do aniversário da morte dele, era uma 

flor e uma vela acesa. 

 

NB – O senhor fez isso? 

 

HA – Não. Eu sempre tive uma tendência materialista na vida. Aliás, o doutor Oswaldo 

também era materialista. Ele não cheirava muito bem a religião. Tanto que no testamento 

ele repudiava qualquer missa, luxo ou riqueza. Enrolaram o corpo num lençol branco e 

nada mais. 

 

JB – Ele pede à família, inclusive, que não vista luto. 

 

HA – Ele não queria que vestisse luto porque o luto, por ser preto, era anti-higiênico. Isso 

eu sei pelo que contam. (risos). 

 

JB – E como era a relação do doutor Chagas com o pessoal? 

 

HA – O doutor Chagas não era de falar com ninguém não. Ele chegava e ase metia no 

laboratório. Doutor Oswaldo mandou doutor Carlos Chagas no seu lugar para Lassance, 

Minas, porque ele não tinha tempo de ir. Tanto que ele batizou o parasito como 

Trypanosoma cruzi, em homenagem ao doutor Oswaldo. O Attílio trabalhava com ele, 

nessa época, quando descobriu o parasito. Já não era mais o Borges. O Borges tinha 

morrido. 

 

NB – Não, eu acho que o senhor está enganado. O Attílio foi trabalhar com o Chagas em 

1929, 1930. Depois é que o Borges morreu. 

HA – É. O Borges era um italiano, não sei se calabrês ou siciliano, muito branco, mas 

muito limpo, muito correto. Morava lá perto da minha casa. Era muito amigo do meu pai. 

Ele tinha até um estábulo. Eu ia comprar leite na casa dele, enchia-se a garrafa direto. O 

doutor Chagas era mais calmo. 

 

NB – E distante? Ele se colocava numa posição de distância? 

 

HA – É. Ele não sabia de muita coisa não. Ele confiava um pouco nos seus auxiliares, 

que faziam coisas contra sua vontade. Quando ele sabia, ficava aborrecido. No meu caso, 

por exemplo, ele tomou providências imediatas. 
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NB – Eu queria lhe perguntar sobre essa relação entre os técnicos, que eram chamados de 

serventes - quem me contou isso foi o seu Attílio – e os cientistas Como é que era isso? 

 

HA – Os serventes que se tornavam técnicos com relação ao serviço, granjeavam a 

confiança absoluta dos cientistas ao ponto deles serem levados pelos cientistas para onde 

estes fossem. O doutor Costa Cruz, no Pavilhão da Peste, tinha um servente, um senhor, 

que era totalmente analfabeto. Ele só comprava jornal quando tinha fotografia. Se a 

fotografia viesse de cabeça para baixo, ele botava o jornal de cabeça para baixo. (risos) 

Mas tem uma coisa, o que o homem quisesse, um meio de cultura, um repique, uma 

semeadura, podia confiar porque saía dentro do figurino. Esse pessoal se dedicava muito. 

Como o Attílio se dedicou e outros mais. Ao ponto de Manguinhos mandar dois médicos 

biônicos na época da gripe espanhola. 

 

NB – 1918. 

 

HA – Você sabe disso? Um foi para o Hospital, que era o servente do doutor Eurico 

Villela, o Caldas - não me lembro do outro nome dele - e o Zé Cunha, que era servente 

não sei se do César Guerreiro ou do Cardoso Fontes. 

 

NB – Não foi Júlio Muniz? 

 

HA – Se ele foi servente dele? 

 

NB – É. 

 

HA – Que eu me lembre, não  

 

NB - Porque eu acho que o Zé Cunha trabalhou com o senhor Attílio aqui.  

 

HA - Esse é um outro Zé Cunha que ainda está vivo. 

 

NB – O que trabalhou com o Júlio Muniz ainda está vivo? 

 

HA – Esse eu sei que está. Já esse outro Zé Cunha, parece que era servente ou do doutor 

Cardoso Fontes ou do César Guerreiro. Havia carência de médicos para assinar atestado 

de óbito, devido a mortandade causada pela gripe espanhola e pela guerra de 14. Não 

havia tempo até para enterrar os cadáveres e aquilo infeccionou o mundo; atingiu até aqui 

o Brasil. Então fizeram isso.  

 

NB – Médico biônico. 

 

HA – É. Eu digo biônico por causa dos senadores biônicos que não foram eleitos pelo 

povo, os médicos biônicos não passaram por uma faculdade. Houve, no entanto, dois 

serventes aqui, que cursaram a faculdade: o Cirilo que trabalhava no meio de cultura – o 

Attílio deve se lembrar dele - e o Gustavo, o que foi servente do doutor Cardoso Fontes. 

 

NB – Eles estão vivos? 
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HA – Não. Pelo menos o Gustavo não. O Gustavo tinha um tumor cerebral, foi se operar 

e morreu na mesa de operação. Quanto ao Cirilo, não sei se ainda é vivo. Se é vivo, está 

mais velho do que eu, porque quando eu era garoto, ele já era rapaz aqui em Manguinhos. 

Os serventes faziam tudo. Houve um rapaz, que foi trazido pelo doutor Oswaldo do Norte 

– parece que do Pará – o Abílio. Ele veio com uma Leishmaniose no lábio e foi curado 

aqui. Ele era rapazinho; ficou com uma marca como se tivesse lábio leporino. Ficou 

empregado aqui e tornou-se um técnico de laboratório de anatomia patológica; fazia 

histologia que era um espetáculo. Ele estudou, mas não se formou não. 

 

NB – Voltando ao que eu estava perguntado, nessa relação entre cientistas e técnicos, o 

seu Attílio me contou que os cientistas em geral tratavam muito bem os técnicos e os 

serventes. Mas que alguns cientistas tratavam com uma certa falta de educação e um certo 

ar de superioridade, como se fossem pessoas melhores. 

 

HA – Quem é que fazia isso? 

 

NB – Ele nomeou alguns cientistas. 

 

HA – A única coisa que eu sei é que quando esses dois biônicos receberam o título de 

doutor – nem honoris causa foi – eles não se sentiam a vontade no meio dos cientistas 

daqui. Eles se sentiam um pouco acanhados e a turma também não olhava; achava aquilo 

esquisito. Isso, no entanto, não aconteceu, só aqui em Manguinhos. Na rua Olga, em 

Bonsucesso, onde eu nasci e morei, tinha um enfermeiro de hospital São Sebastião, o 

Albano Ramos, que também foi médico biônico. Disseram-me que o Albano acabou 

entrando para a faculdade, formou-se e legalizou o diploma de médico. Não sei se é 

verdade. 

 

JB – Senhor William, um parêntese, a gripe espanhola atacou muito esta região daqui? 

Bonsucesso, Baixada? 

 

HA – Atacou um pouco. Um tio meu morreu por causa dela. Esse que tinha um sítio aqui 

na beira da praia, em Bonsucesso; era irmão da minha mãe.  

 

JB – Ela atacou mais no centro? 

 

HA – Foi. Eu me lembro que havia até racionamento de frangos e galinhas para fazer 

canja. Ninguém podia andar com uma galinha assim na rua porque era espeto. Houve 

dificuldades. Eu não vi não, mas dizem que trocavam defunto fresco por defunto velho. 

 

WH – Que horror! 

 

HA – Passavam numa casa, onde havia um defunto já insuportável, então, traziam um 

que estava fedendo menos, trocavam por aquele, porque não tinha tempo nem para 

enterrar. 

 

JB – Foi dantesco. 

 

HA – As carroças de lixo iam cheias de defuntos. 
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NB – Morreu muita gente, não é? 

 

HA – Morreu. Dizem que morreu mais do que na guerra mesmo. É o que eu escutei falar, 

que a gripe espanhola matou mais do que a própria guerra. Se isso é verdade, eu não sei. 

 

NB – Eu queria encerrar hoje. A gente volta a conversar na semana que vem, está bom? 

 

HA – Você é quem sabe o que vai fazer. (rindo) 
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Data: 04/09/1986 

 

Fita 4 - Lado A 

 

NB – Hoje está presente aqui o nosso fotógrafo, Flávio, que está, gentilmente, tirando 

umas fotos. A gente tem que ficar bem bonito nessas fotos. O senhor não acha? 

 

HA – Eu, por natureza, não sou. (risos)  

 

NB – Eu perguntei se o senhor era ateu e o senhor disse que não. O senhor quer falar 

sobre isso para nós? 

 

HA – Eu acredito na existência das deusas. 

 

NB – Das deusas? (ri) Foi isso que eu achei engraçado! 

 

HA – Estou certo ou errado? 

 

JB – Certíssimo. 

 

HA – Sempre acreditei. Isso eu não questiono com ninguém. Tem gente que só veio a 

saber disso depois de se relacionar comigo. Eu escuto calado. 

 

NB – E seu pai? Eu não me lembro se já perguntamos se ele era católico. Ele era? 

 

HA – Era católico apostólico romano. 

 

JB – As pessoas procuravam-no para batizar os filhos. 

 

HA – Ele ia, mas a festa era lá em casa. O padre tinha que ir lá participar do forró. A casa 

estava sempre cheia daquele pessoal de Manguinhos. 

 

NB – O senhor não acha estranho o fato dele ser católico? Sendo alemão, era mais 

provável que fosse protestante.  

 

HA – Ele podia ser, por exemplo, luterano, mas não era. Eu soube por alguém que existia 

um parente, da parte dele, que era bispo na Áustria. Não sei se é verdade. E havia uma 

família de Friburgo que se dava muito com a família do filho dele, meu irmão Tadeu, que 

esteve na Áustria e viu, numa igreja de lá, um banco da capela doado pela família Aor. 

Estava lá o nome, porque esse pessoal quando faz doações... 

 

NB – Na igreja consta o nome. 

 

HA – Os vitrais por exemplo, quantos eu coloquei com o nome do doador. 

 

NB – Eu acho que as pessoas ficam achando que vão para o céu. O senhor não acha? 
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HA – A pessoa pensa isso. Isso é muito natural. Agora se vai ou não vai, minha filha... 

Porque o indivíduo, depois de morto, não vai para lugar nenhum. Ele é levado. Se deixar 

ali onde ele caiu morto, ele fica; ele se transforma. O Lavoisier funciona de outra maneira 

nele. A verdade é esta. (risos) Eu sou fã do Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma.  

 

NB – Vamos começar a falar sobre o Instituto um pouquinho? 

 

HA – Sobre Manguinhos? 

 

NB – Isso. Nós havíamos falado, na última vez, sobre quando o senhor entrou, em 1922... 

 

HA – Isso tudo foi gravado? Tudo isso que eu falei agora? 

 

NB – Foi. 

 

HA – Ih! 

 

NB – Achei muito interessante o que o senhor falou. 

 

HA – Não deixa o Papa saber disso. 

 

NB – De jeito nenhum. Já prometi ao senhor. Carrego estas fitas comigo para onde eu for. 

(ri) O senhor falou que em 1922, quando tinha dez ou onze anos, trabalhava na tipografia 

onde um advogado puxava sua orelha. Nós queríamos iniciar por aí, para o senhor contar 

um pouco mais sobre o seu trabalho mesmo, sobre sua vida cotidiana.  

 

HA – Quando comecei eu tinha dez anos e três meses. 

 

NB – Como é que o senhor foi aprendendo? Quem lhe ensinou? Fale um pouco sobre esse 

ofício de tipógrafo. Como é que o senhor aprendeu isso? 

 

HA – O aprendizado disso é, como se diz na gíria, quase de maneira autodidata. Não 

havia um professor escalado para ensinar. Nós éramos ensinados pelos antigos 

profissionais que já trabalhavam lá.  

 

NB – Um ia ensinando ao outro. 

 

HA – É. Os mais velhos, profissionais mais antigos, que já sabiam trabalhar, ensinavam 

os mais novos. A pessoa então transformava-se num tipógrafo. A primeira coisa que se 

fazia quando se entrava numa tipografia para aprender - era assim antigamente, agora não 

sei mais porque está tudo modificado – era decorar aquela caixa de tipos, que é salteada. 

São aqueles quadradinhos na gaveta. Foi por isso que o subchefe disse que se eu não desse 

a caixa decorada, ele me cortava a orelha com a tesoura. E eu prontamente respondi que 

lhe dava o ferro na cabeça. Eu era fraco abusado. Sempre fui revoltado, por qualquer 

coisinha eu explodia. Depois passei para a máquina para aprender e margear, a botar e 

tirar papel, atividade que precisa de uma prática muito grande. Eu fiquei lá até trabalhar 

numa máquina nova com cilindro que eles compraram. Aí já era outra maneira de 

trabalhar.  
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NB – Nessa época os trabalhos eram publicados na tipografia. 

 

HA – A tipografia trabalhava muito, aquilo rodava como se fosse uma empresa. 

 

NB – Tinha essa atividade toda? 

 

HA – É. Tinha atividade de manhã, à tarde. O principal ali era imprimir os trabalhos dos 

cientistas de Manguinhos. E fazer as Memórias – como eram chamadas – Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, com estampas, fotografias etc. 

 

NB – Trabalhavam na instituição funcionários, técnicos, os mais diversos operários e não 

havia uma associação de funcionários ou um jornalzinho que circulava entre os 

associados, como hoje tem a associação? 

 

HA – Nunca teve. Enquanto eu estive lá nunca teve nada disso, nunca houve qualquer 

movimento reivindicatório... 

 

NB – O Jaime mencionou na outra vez, que houve... 

 

HA – Só se foi depois de 1936, quando eu saí. 

 

NB – Houve um em 1925. 

 

HA – Eu saí de lá em outubro de 1936. Foi antes? 

 

JB – Eu também descobri um... 

 

NB – É outra história? 

 

JB – É. É outra história.  

 

NB – Porque nós temos uma informação de que em 1925 - o senhor havia saído nessa 

época - houve uma reivindicação salarial dos trabalhadores. 

 

HA – Isso eu não sei. 

 

NB – Agora está esclarecido. 

 

HA – Eu não sei porque eu estava fora de lá. Como eu disse, eu praticamente entrei três 

vezes. Saí e entrei três vezes. A terceira vez foi para trabalhar para o doutor Walter como 

empregado particular dele, não como funcionário. Ele me pagava por hora de trabalho 

com sua verba particular. E não era todo dia; eram duas vezes por semana. Nessa ocasião, 

quando eu estava trabalhando com ele, o diretor do laboratório de produtos terapêuticos 

da antiga prefeitura de Vila Isabel, que era o doutor Nicanor Botafogo me perguntou se 

eu queria trabalhar em Manguinhos como vidreiro, porque eles estavam sem vidreiro; o 

vidreiro de lá tinha se aposentado. Eu disse que ia só depois de conversar com o Herman, 

o antigo vidreiro. 
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NB – Herman Lent?  

 

HA – Tem o Herman Lent, e tinha o Herman, que foi meu colega de vidraria. Eu não sei 

a situação dele. Então, eu fui falar com o Herman. Ele me disse que não queria mais o 

trabalho, que eu pedia pegar se me interessasse. Então, eu fui combinar com o doutor 

Botafogo e ele me apresentou ao doutor Rocha Lagoa, que era o diretor na ocasião. O 

doutor Rocha Lagoa me disse que por ordem do ministro só podia admitir qualquer 

profissional, em qualquer profissão com o salário mínimo. Eu disse: “Doutor, o senhor 

sabe que o salário mínimo foi feito para quem não tem profissão, para trabalhador comum. 

E eu sou especializado em aparelhos de vidro para laboratórios. Sou diplomado pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senhor vai me desculpar, mas eu não vou 

aceitar não”. Então ficou nisso. Ele não aceitou e eu não voltei para Manguinhos. 

 

NB – O senhor se lembra quando foi isso? 

 

HA – Da data eu não me lembro. Foi antes do Dr. Rocha Lagoa ser ministro. 

 

NB – Ele foi diretor de 1964 a 69/70. 

 

HA – Foi nesse período que ele foi diretor de Manguinhos, mas a data eu não me lembro. 

Anotei essa coisa toda. Então, não voltei.  

 

JB – Voltando à tipografia, eu queria perguntar, senhor Hamlet, se havia outras crianças 

trabalhando, além do senhor? 

 

HA – Muitos filhos de funcionários foram para lá trabalhar em laboratório como servente, 

etc. Porque, geralmente, quando o indivíduo ia para Manguinhos para trabalhar sem saber 

nada, entrava como servente de um cientista daqueles. E ia aprendendo a maneira de 

trabalhar, de auxiliar, de cuidar da limpeza do laboratório, ia aprendendo a pegar nos 

bichos para injetar, tirar sangue, etc.  

 

NB – Os cientistas ensinavam? 

 

HA – Ah, sim. Eles tinham interesse em ensinar porque assim não perdiam tempo indo 

no biotério apanhar uma cobaia, para injetar e tirar sangue. 

 

NB – Fazer a repicagem. 

 

HA – Repicar cultura, etc. Eles ensinavam e a pessoa se transformava num técnico. 

 

JB – Mas começavam desde pequenos? 

 

HA – Sim, porque antigamente nós éramos de uma infância que eu considero responsável. 

Hoje a gene vê rapazes com 18, 19 e 20 anos, que não sabem nada; não tem profissão 

nenhuma; não foram habituados a trabalhar.  

 

NB – O senhor acha que o mundo de hoje é um mundo mais fácil, com mais 

possibilidades? Quer dizer, é a outra visão do que o senhor estava dizendo. O senhor dizia 

que aquele era um mundo responsável, onde muito cedo as pessoas aprendiam a ter uma 
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profissão e hoje não. O senhor acha que as coisas são mais fáceis hoje? As pessoas tem 

mais conforto? 

 

HA – Tem. Mas, às vezes, esse conforto é contraproducente para o próprio indivíduo. Ele 

fica sem uma certa aptidão para fazer as coisas; fica só naquilo. 

 

NB – Essas crianças sobre as quais o Jaime perguntou ao senhor, os filhos dos 

funcionários, elas recebiam salário?   

 

HA – Começavam geralmente com um pequeno salário, relativo à época. Eu por exemplo, 

comecei com 30 mil réis por mês. Depois passei para 45 mil réis. Depois de uns quatro 

ou cinco meses, me deram um aumentozinho. Era comum a gente ver parentes de 

funcionários, de calça curta, começando a trabalhar. 

 

NB – Mas todos recebiam salário? 

 

HA – Ah, recebiam. Pouca coisa. 

 

NB – E quantas horas de trabalho? 

 

HA – Café da manhã, almoço, lanche de tarde.  

 

JB – Isso era pago ou era oferecido? 

 

HA – A casa dava. 

 

JB – Havia um refeitório, que era ao lado do... 

 

HA – Havia, a lado daquele quiosque um refeitório dos cientistas. Ali tinha o primeiro 

almoço, que era dos cientistas e alguns funcionários mais categorizados, como o 

tesoureiro, o almoxarife, etc. Depois que eles acabam de almoçar, entravam os 

encarregados da oficina, encarregados de turma e vinham para a segunda mesa, conforme 

chamavam. Naquele prediozinho, ao lado, que foi construído depois que eu entrei, era a 

massa de funcionários de toda a categoria: operários, pessoal de laboratório, etc. 

 

JB – Tinha algum sinal na hora do almoço? 

 

HA – Tinha. Eu não sei se os senhores viram, na entrada do primeiro andar, ao lado do 

elevador, uma mesa, o centro telefônico? Ainda tem? 

 

NB – Tem. 

 

HA – Antigamente tinha um que era movido à manivela, com pilhas. O telefonista era um 

funcionário que tinha apelido de Amaral. Ele recebia ordem para dar o sinal três vezes. 

Quando a campainha tocava três vezes estava chamando para o almoço ou café da tarde.  

 

JB – O senhor lembra de como eram os horários? 

 

HA – O horário era das 8:00 h às 16:00 h, com uma hora de almoço. 
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JB – A hora do almoço era meio-dia? 

 

HA – Era entre 11 horas e meio-dia. E à tarde, entre duas e pouco e três horas, tinham 

lanchezinho: café com pão. A pessoa ia para lá e ficava uns dez a 15 minutos. No meu 

tempo, nunca houve esse movimento reivindicatório. 

 

JB – Senhor Hamlet, nós ainda estávamos na sua primeira estadia na tipografia. Como o 

senhor se deslocava de casa para Manguinhos? 

 

HA – Andava mais de um quilômetro a pé. 

 

JB – O senhor vinha pelo trilho? 

 

HA – Eu vinha por um caminho que não existe mais. Passava por dentro de uma chácara, 

que eles chamavam de fazenda. A fazenda era do Luís, um português que tinha uma área 

plantada, como a maioria ali, de frutas: figo, fruta-do-conde, melancia, melão, etc. Havia 

também carros de boi que faziam fretes para transportar material de construção para as 

obras do subúrbio. Todo mundo que morava em Bonsucesso vinha andando por ali, em 

grupos de dois ou três, conversando ou sozinho. Passavam por ali e depois cada um 

tomava um rumo.  

 

JB – O material de construção que o dono dessa chácara recebia era trazido pela ferrovia? 

 

HA – Não, não. Esse homem não tinha nada a ver com a construção de Manguinhos. 

 

JB – Eu sei. Mas o senhor disse que ele distribuía material de construção em carro de boi. 

Como é que ele recebia esse material? 

 

HA – Ele só fazia o transporte, fosse de quem fosse, fosse de que firma fosse. 

 

JB – Mas ele pegava o material no centro? 

 

HA – Ele pegava o carreto. Por exemplo, havia a construção de uma loja ou casa 

residencial e ele era contratado pelo construtor que já sabia que ele fazia esse serviço de 

transportar e da olaria, da pedreira ou do areal, etc. Colocava o material no carro e os bois 

levavam. Não tinha caminhão a gasolina, era carro de boi. Ele tinha umas quatro ou cinco 

carroças, cada uma com uma junta de bois. Nós passávamos, então, pelo meio da fazenda 

dele para ir até Manguinhos. Ele não se incomodava. 

 

NB – O senhor nos contou da outra vez que havia saído da tipografia porque o advogado 

lhe puxava a orelha e lhe batia. 

 

HA – Eu acabei ficando revoltado com aquilo. Eu já apanhava em casa, ainda ia apanhar 

no...  

 

NB – Então o senhor foi para o setor de embalagem e ficou lá até 1924, não foi isso? 

 

HA – Eu acho que foi. Na certidão deve trazer. 
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NB – O setor de embalagem era para colocar as vacinas? 

 

HA – As ampolas chegaram da seção de enchimento e fechamento para serem enchidas 

asseticamente, porque eram vacinas com material de fácil contaminação. Existia um 

cuidado todo especial para trabalhar tudo asseticamente na sala 25, que foi a última seção 

de enchimento de vacinas e soros. 

 

NB – Nunca aconteceu nenhum acidente no setor de embalagem: a quebra de uma vacina 

ou algum acidente com algum funcionário ou um acidente de contaminação? 

 

HA – Não. Lá o pessoal tinha muito cuidado. Só tinha uma vacina, a carbunculosa, que 

era perigosa. Se quebrasse uma ampola imediatamente, tinha que limpar e desinfetar o 

meio, por causa do carbúnculo. De maneira que era preciso muito cuidado. 

 

NB – Trabalhavam muitas pessoas no setor de embalagem? 

 

HA – Umas oito pessoas, mais ou menos. Outras tantas no enchimento. 

 

NB – O senhor foi bem tratado no setor de embalagem? 

 

HA – Sim. Mas um dia, não sei por que motivo, o encarregado, um português, também 

achou que devia dar uns berros comigo e eu me revoltei e abandonei tudo.  

 

JB – Na tipografia trabalhavam muitas pessoas? 

 

HA – Quando eu cheguei, trabalhavam o Belmiro, o Antônio, Tertuliano e um  

outro. Tertuliano era o subchefe: um homem mulato, magro, alto. 

 

NB – O que disse que ia corta sua orelha? 

 

HA – É, o que queria cortar minha orelha. Eram uns quatro ou cinco, fora o chefe que era 

o advogado. Esse não fazia nada: entrava ficava lá, olhava e saía. 

 

JB – Esse advogado já era antigo no cargo? 

 

HA – Quando eu cheguei, ele já estava lá. 

 

JB – Senhor Hamlet, os funcionários da tipografia - comparativamente às tipografias de 

fora de Manguinhos - ganhavam bem ou mal? 

 

HA – Eu não posso dizer nada sobre isso, porque eu não tinha noção de quanto ganhava 

um tipógrafo particular e um do serviço público. A questão é essa. Nós estávamos 

relativamente satisfeitos. A base geralmente andava em torno de 200 e poucos a 300 mil 

réis por mês. Talvez nem a 300 mil réis por mês chegasse. 

 

NB – Não sei se o senhor pode responder esta pergunta: os salários dos funcionários 

variavam muito entre si? Os técnicos tinham mais ou menos o mesmo salário? 
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HA – Era equilibrado: 150 mil réis, 200 mil réis, 180 mil réis, porque naquele tempo 

falava-se em mil réis. Já os mecânicos, os funileiros, o pessoal que era encarregado, 

ganhavam melhor. Eram 400 e poucos, 350, 400, 450. Os chefes de carpintaria e os 

carpinteiros ganhavam melhor também. 

 

JB – Dos técnicos esses eram os mais bem pagos? 

 

HA – Dos empregados comuns era. 

 

JB – E os serventes? 

 

HA – A base dos serventes era de 120 a 180.  

 

JB – E isso dava para um homem sustentar uma família na época? 

 

HA – Muita gente morava ali dentro dos terrenos do Instituto, fazia uma casinha ali dentro 

dos terrenos mesmo. 

 

JB – Com o consentimento da direção? 

 

HA – Com consentimento. Faziam ali uma choupana. Desde o tempo das obras que 

sempre funcionários moraram dentro do Instituto. 

 

JB – O funcionário fazia a sua própria casa? 

 

HA – Fazia. Os que tinham família, faziam. Organizavam um mutirão, com uma feijoada 

no domingo e erguiam umas paredes, um telhado, etc. 

 

JB – E a direção não se opunha? 

 

HA – Não, porque em Manguinhos, naquela época, aquele pessoal que morava lá, morava 

na... O Attílio morou lá e falou sobre isso? 

 

NB – Falou. Ele dormia dentro de um prédio onde os funcionários dormiam. 

 

HA – Ele, o irmão dele, o Antônio, o irmão dele, o Benedito, Salvador, Emico. Sei que 

tinha uma turma que dormia no sótão daquela cocheira bacana. 

 

NB – Na cavalaria. É isso mesmo.  

 

HA – Mas a limpeza era tão bem feita que não se percebia que era uma cavalariça. Mal o 

cavalo sujasse, um funcionário já estava lavando tudo e limpando. Não deixava sujo. 

 

NB – Ele nos contou sobre isso. 

 

HA – De maneira que eles moravam lá. E havia uns vigias que faziam a ronda. Nos 

terrenos de Manguinhos, em determinados pontos, tinha um relógio no qual o vigia era 

obrigado a dar corda de tantos em tantos minutos. Dessa maneira ele era obrigado a fazer 

a ronda. Sabiam disso?  
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JB – Não. 

 

HA – Ele fazia a ronda dessa maneira: em determinados lugares, de tantos em tantos 

metros, 100 ou 200 metros, tinha um mourão, uma caixinha com um relógio – e o vigia 

dava corda com uma chave que ele carregava. Se não desse corda, o relógio parava 

naquele ponto. Iam saber então que ele não foi lá. (ri)  

 

NB – Era uma forma de controlar a ronda. (rindo) 

 

HA – Dois ou três vigias faziam esse serviço. 

 

JB – Isso era feito em todo o perímetro do Instituto? 

 

HA – Em toda a área da fazenda do Instituto.  

 

JB – Havia muito receio de invasão? 

 

HA – Não. O que podia acontecer era um indivíduo entrar, ver aquilo abandonado e 

carregar as coisas. Sabem que “mão leve” sempre existiu. Tinha que ter a ronda. Eu soube 

da história de um vigia que chegou de brincadeira, cercou o Lourenço e deu um tiro com 

um rifle - eles andavam com rifle. Disse: “Quem vigia sou eu, você me vigia”. (risos) O 

professor Sardinha – o velho Sardinha – era um mulato forte e alto, muito bom sujeito. 

Uma vez ele estava com o braço em cima da árvore – não sei como é que foi – o tiro 

disparou e furou o braço dele. Eu me lembro dele porque ele continuou vivo. 

 

NB – Ele foi tratado lá mesmo? 

 

HA – Foi. Não houve nada de mais; machucou só. Não ficou defeituoso nem nada.  

 

NB – As famílias dos funcionários eram tratadas pelos médicos de Manguinhos. Eu acho 

que o senhor Attílio mencionou isso. 

 

HA – Algumas eram. 

 

NB – Tinham essa assistência médica, não é? 

 

HA – Tinham. Principalmente depois que eles montaram o hospital. Eu, por exemplo, fui 

internado com malária. 

 

NB – É, o senhor contou. 

 

HA – Foi daquela vez. E lá também se aplicava a vacina contra varíola. Eu tenho a marca. 

Já mostrei, não é? 

 

NB – Já. 
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HA – Quem aplicou foi o doutor Oswaldo. Meu pai me levou lá. Eu não me lembro dele, 

só me lembro daquela figura. Aquele homem de avental branco que disse para mim: “Não 

passa a mão não. Não mexa aí. Se coçar não mexa.” Até hoje tem a marca. 

 

JB – Entre os técnicos e serventes, havia mulheres trabalhando? 

 

HA – Era a coisa mais difícil. Que eu me lembre, primeira mulher que trabalhou em 

Manguinhos foi a filha do doutor Lutz, a doutora Bertha Lutz. Ainda foi no meu tempo. 

Ela era especialista em Botânica. O filho dele era médico legista e foi professor 

catedrático. 

 

Fita 4 - Lado B 

 

HA – A coisa mais difícil era ver uma mulher dentro dos terrenos de Manguinhos, ali no 

Instituto. A não ser passando por dentro para ir a algum lugar. Eram mulheres de famílias 

que moravam por ali e que iam à praia ou passavam por dentro para apanhar lenha. 

 

JB – Iam à praia porque as pessoas costumavam tomar banho de mar aqui? 

 

HA – Não era a praia, era para apanhar caranguejo, etc. Porque o mar vinha até a beirada. 

Então passava lá uma ou outra mulher. Era gente conhecida. Mas empregada mesmo, a 

primeira que apareceu foi a filha do Dr. Lutz. Depois é que vieram outras. Aí eu já não 

me lembro. Eu me lembro de uma com quem eu trabalhei no laboratório de controle de 

fiscalização de medicina, doutora Maria Isabel. Veio muito tempo depois. Era uma 

morena bonitinha. Trabalhou no prédio do Quinino. Eu não sei de quem ela era assistente. 

Funcionária burocrata, que eu me lembre, só tinha uma. 

 

NB – No setor de embalagem, o senhor estava falando que se desentendeu com o chefe e 

foi embora. O senhor arrumou outro emprego? 

 

HA – Em vez de ir para Manguinhos trabalhar eu nem disse nada a minha mãe, tomei 

outro rumo e fui procurar um emprego do outro lado. (risos) 

 

NB – E que emprego o senhor encontrou? 

 

HA – Eu não me lembro, mas parece que foi no Mercado Municipal, lá na Praça XV, por 

intermédio de um tio meu. Não! Foi numa tipografia na Rua da Misericórdia. Numa 

tipografia que publicava ou que imprimia uma revista infantil, cujo nome não me lembro 

agora. Lá tinha uma máquina italiana de cilindro que era igual a uma que tinha em 

Manguinhos. Eu trabalhei com essa máquina em Manguinhos. 

 

JB – O senhor era garoto ainda? 

 

HA – Era garoto. Quando eu saí de Manguinhos em 1924. 

 

NB – O senhor devia ter uns 12 ou 13 anos. O senhor nos contou que entrou com dez. 

 

HA – Dez e três meses. 
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NB – O senhor saiu dois anos depois, devia ter uns 12.  

 

HA – É. Era mais ou menos isso: 12 ou 13 anos. 

 

JB – Como é que um garoto de 12, 13 anos saía procurando emprego? Batia assim? 

 

HA – Era por intermédio de gente conhecida ou através de jornal. Eu, por exemplo, li no 

jornal que estavam precisando de um garoto para trabalhar em tipografia. Peguei o 

endereço e fui lá. Era de um italiano até. Eu disse a ele que já havia trabalhado numa 

máquina igual àquela e fiquei trabalhando com ele. 

 

NB – E quanto o senhor recebia? 

 

HA – Aí eu já ganhava mais. Parece que comecei a ganhar, lá com o italiano, não sei se 

60 ou 70 mil réis. Comecei a ganhar melhorzinho que em Manguinhos. Depois que eu já 

estava lá na tipografia do italiano é que fui dizer a mamãe que não estava mais em 

Manguinhos. (risos) 

 

NB – E sua mãe? 

 

HA – Ih, ela ficou doida de braba. Ficou braba mesmo. 

 

NB – Bateu no senhor? 

 

HA – Não, não chegou a isso. Mamãe não batia muito não. 

 

JB – Ela tinha esperanças que o senhor fizesse carreira dentro de Manguinhos? 

 

HA – É. 

 

JB – Porque trabalhar em Manguinhos representava uma coisa importante, naquela 

época? 

 

HA – Ah! Representava. Um funcionário de Manguinhos, naquela periferia toda do 

subúrbio – Bonsucesso, Camorim, por ali - quando dizia que trabalhava no Instituto 

Oswaldo Cruz, a pessoa enchia o peito. Havia respeito e uma certa consideração. Era 

assim. Depois de uns dois ou três meses também me aborreci com o italiano. Ele tinha 

mania de gritar e a pessoa não estava disposta a agüentar. Fui embora antes do almoço. 

Deixei até uns dias para receber. Depois, fui trabalhar no mercado, na loja de um italiano 

também, porque a maioria do pessoal do Mercado era italiano. Foi meu tio quem arranjou. 

Também me aborreci lá. Eu era muito revoltado. Não sei se era por causa da maneira de 

ser tratado. Meu pai era muito bom, mas por qualquer coisinha ele me suspendia pela 

orelha. Era assim: muito bom, mas era assim quando ficava brabo. Uma vez um sobrinho 

meu me perguntou o que eu fazia para ele puxar a orelha? “Isso o senhor não conta”, ele 

disse. Uma história engraçadíssima. (risos) 

 

JB – Como o senhor recebia nessa época? O pagamento era no fim do mês ou era por dia? 

 

HA – Lá em Manguinhos era no fim do mês. 
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JB – E na tipografia e no mercado? 

 

HA – No mercado era por semana. Na tipografia do italiano, na Rua da Misericórdia, era 

por semana. Em Manguinhos era mensal. Eu recebia pela verba chamada da Manqueira. 

Existia uma verba para a vacina contra a peste da Manqueira do bezerro. Era uma verba 

para Manguinhos que dava para fazer muita coisa. Sobrava e o Governo Federal injetava 

essa verba para a manutenção aquilo tudo. Exportava as vacinas para o Uruguai e 

Argentina. 

 

NB – Do setor de embalagem, as vacinas eram exportadas?  

 

HA – Ali nós embrulhávamos as ampolas de vidro numa bula, uma de cada vez, 

separadas. Colocava numas caixinhas de madeira, cheias de serragem, para acomodar e 

não bater uma na outra. Depois eram colocadas nuns caixotes umas tantas caixas 

daquelas. Cada caixa levava dez ou 15 ampolas, não me lembro; dependia do tamanho, 

dez ml, ou 20 ml. As bulas e os carimbos dessas vacinas e dos soros que eram exportados 

para países hispano-americanos, eram em espanhol, já não era em português. 

 

NB – O senhor se lembra para que países eram enviados as vacinas e os soros? 

 

HA – Uruguai, Argentina... 

 

NB – Para a Europa não? 

 

HA – Não me lembro, se ia para a Europa. Porque a maioria era de produtos veterinários. 

 

NB – Ia para a América Latina. 

 

HA – Ia para o Chile, para a Argentina. Para onde ia mais mesmo era para Argentina e o 

Uruguai, porque lá sempre teve uma boa criação de gado. Então as bulas eram feitas em 

espanhol na tipografia de Manguinhos. 

 

WH – E as embalagens e as caixas também eram feitas lá? 

 

HA – Era mesma coisa. A única diferença é que as bulas não eram em português. Quando 

iam para esses países hispano-americanos eram em espanhol. O carimbo também era em 

espanhol. O que não faltava, nos carimbos era o frontispício do edifício. Nos carimbos 

tinha a fachada do Instituto. Era o ex-libri de Manguinhos. 

 

WH – Até hoje aquele castelo é o símbolo. 

 

HA – Em qualquer parte do mundo, quando aparecer uma revista, um jornal ou qualquer 

coisa escrita que leve o carimbo, o ex-libri de Manguinhos, já se sabe de onde veio e que 

ali tem coisa. Como se diz na gíria: “Tem chumbo grosso”. (risos) A turma respeitava 

muito. Aquele pessoal de Manguinhos aprendeu muita coisa. Eu aprendi uma coisa em 

Manguinhos, o que me fez alertar o diretor de uma fábrica de São Paulo, onde eu trabalhei, 

para mudar a fórmula do vidro. Eu fui autodidata na minha profissão. Depois é que entrei 

para alguma faculdade onde tinha um curso de vidraria técnica.  
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NB – Com o alemão. 

 

HA – Sim. Na faculdade de Farmácia e no Instituto de Química na Praia Vermelha. Lá 

eu me aperfeiçoei porque eles corrigiram minha maneira de trabalhar. Nós tínhamos um 

professor, um engenheiro químico especializado em vidro, que era responsável pela 

fabricação de vidro da fábrica de lâmpada da GE. Ele dava aulas teóricas de vidro. Eu já 

sabia muita coisa porque eu sempre passava os olhos nas coisas. Uma vez eu passei os 

olhos numa revista científica, em espanhol, onde havia a proibição, pela farmacopéia 

internacional e a Organização Mundial de Saúde, da fabricação e da utilização de 

vasilhames de vidro que contivessem chumbo na fabricação do vidro, por causa da 

inconveniência. 

 

NB – Por causa da contaminação por chumbo.  

 

HA – Aquilo tirava a titulação do produto – a quimioterapia – e causava ou causa uma 

intoxicação crônica pelo chumbo. Eu aprendi isso lá. Quando eu estava no laboratório de 

produtos terapêuticos da prefeitura cujo diretor era o doutor Botafogo, eu organizei uma 

oficina de vidraria e de controle de fabricação de ampolas, recuperação de ampolas de 

soro, etc. Ensinei várias pessoas a trabalhar, aproveitando funcionários de lá. Isso para o 

caso do laboratório ter comprado, por concorrência, ampolas de vários fabricantes ou 

fornecedores. Um dia apareceu lá, na época da guerra, uma remessa de ampolas de âmbar, 

de um até 20 ml. Nós trabalhávamos com aquilo para a embalagem, mas não chegou a 

ser usada porque o primeiro exame que eu fazia era de qualidade. Verificava a quantidade 

para ver se estava dentro do padrão e depois mandava analisar o pH do vidro no 

laboratório de controle, onde havia gente formada – engenheiro químico, farmacêutico, 

etc. Essa remessa foi rejeitada porque foi constatado que o vidro âmbar era alcalino. O 

representante da fábrica de São Paulo foi lá e a administradora, uma senhora que depois 

do diretor era quem manobrava tudo, levou-o até a minha seção e me apresentou a ele: 

“Este aqui é o nosso técnico de vidro; ele pode dar uma explicação sobre isso”. Eles 

queriam saber porque nós havíamos rejeitado suas ampolas, porque ninguém fazia isso. 

Eu respondi que era porque não analisavam. Então ele disse: “O senhor quer saber de uma 

coisa? Nós estamos em guerra e estamos fazendo economia de guerra. Nós estamos com 

o nosso óleo racionado e estamos fabricando muito mais vidro, vendendo e ninguém 

reclama”. Eu olhei para o cara dele e ri. E disse: “O senhor está confessando que carrega 

na sua fórmula do vidro mais soda”. Porque com mais soda é preciso menos combustível, 

menos tempo e se faz mais vidro. “O senhor está confessando que o seu vidro é alcalino, 

portanto, não serve. Aqui examinam. Porque isso aqui foi montado justamente para 

corrigir essas coisas: remédios mal feitos. Este laboratório foi criado pelo governo. Então 

não passa.” 

 

NB – Esse laboratório era federal? 

 

HA – Era municipal. Depois passou a estadual quando o município virou Estado da 

Guanabara. 

 

NB – O prefeito nesse período era o Henrique Dodsworth? 
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HA – Era ele. Depois teve outros: o Mendes de Morais, etc. Eu disse para ele: “A questão 

é essa, meu amigo. Estão aí à sua disposição para levar. Dona Olga, a senhora leva ao 

diretor doutor Botafogo, e explica o que ele veio fazer aqui. E diz que as ampolas estão 

prontas para sair daqui, para ele levar de volta”. Dona Olga levou e o diretor é claro, não 

aceitou. Ele era muito escrupuloso, muito sério e competente. Ele não deixava passar. O 

tempo foi passando e eu tenho a impressão que eles ficaram esperando uma oportunidade 

para dar a volta por cima e me pegar. Quando houve uma concorrência para fornecer 

ampolas de vidro incolor - nós chamamos de branco - eles ganharam a concorrência. 

Quem entrou na concorrência foi o laboratório paulista de biologia, que representava a 

fábrica de vidro ou comparava na fábrica de vidro V. Giolito. Eu conheci essa fábrica em 

1938, quando estive em São Paulo. O V eu não sei o que é. Naturalmente devia ser um 

italiano: Giolito e tal. Essa fábrica era ali no Brás. Perto da estação do Norte. Como daqui 

para lá da Central do Brasil. Um dia, um laboratório daqui precisou de ampolas de vidro 

branco. Eles ganharam a concorrência e mandaram para lá ampolas de cinco e dez ml. 

Quando já tinham umas 500 a 800 mil ampolas eu abri, separei tudo, verifiquei o tamanho, 

as hastes resistentes, separei um bocado de diversas caixas e mandei ver o pH do vidro 

no laboratório de controle. Eu já sabia que ia dar neutro. Peguei um bocado delas e fui 

fazer uma análise de chumbo. Não deu outra coisa. Deixei tudo separadinho, esperando 

o resultado do laboratório de controle. Quando o laboratório de controle deu o veredicto 

que a ampola estava boa, neutra, eu disse para a dona Olga que ia mandar o rapaz apanhar 

as caixas, mas primeiro eu ia falar com o diretor. “Ele já sabe”, ela disse. “Mas tem um 

detalhe que ele não sabe - eu disse - vou lá agora mesmo. Espera uns cinco ou dez 

minutos”. Peguei então a caixa de ampolas que eu tinha analisado e a nota fiscal e subi 

ao gabinete dele. Quando cheguei lá, ela estava entrando na minha frente: “Mas a ampola 

está boa”. Eu disse: “Ela é neutra, mas senhor dá uma olhada nisso aí. O vidro é este”. 

Quando ele olhou, disse: “Eu não quero isto aqui! Isto é chumbo no vidro. Eu não quero 

vidro com chumbo aqui. Eu não podia imaginar que estivessem fabricando vidro com 

chumbo para medicamentos”. Eu expliquei que as ampolas eram aquelas e, para ela disse 

que era esse detalhe, o diretor sabia de que se tratava. Ele disse: “Sei sim. Mas não podia 

imaginar que tivessem feito isso. Foi bom você ver”.  

 

JB – E era o mesmo fabricante daquela primeira remessa? 

 

HA – É. Era aquele que deu a volta por cima, pensando que ia me pegar. O diretor chamou 

as duas chefes de seção, que eram duas engenheiras químicas, e disse: “Olha aí, William 

descobriu chumbo no vidro”. Ele falava assim mesmo. “Espera - eu disse - elas não tem 

culpa. Foi pedido às senhores para fazer exame de chumbo no vidro?”, “Não”, “Se 

pedissem faziam?”, “Faríamos”, “Então está bem. Não sei como é que as senhoras iriam 

fazer se é igual ao meu processo”. Então o diretor perguntou se o meu processo era bom 

e rápido. Eu disse. “É isso mesmo. Isso aí não provoca isso, isso, isso assim, assim?” E 

ele: “Exatamente. Exatamente. E eu não quero isso aqui. Onde é que você aprendeu isso?” 

 

NB – Pois é. Era isso que eu ia lhe perguntar. 

 

HA – Eu disse que foi no nosso querido Instituto Oswaldo Cruz, lendo uma portaria da 

Organização Mundial de Saúde, em espanhol, que falava da inconveniência do chumbo 

no vidro para medicamentos.  
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NB – Mas nessa revista dizia como se fazia análise do chumbo no vidro? Como o senhor 

aprendeu a fazer a análise? 

 

HA – Fundindo o vidro. Mas não foi com eles. Eles não ensinaram. Eu aprendi noutro 

livro de fundição de vidro. Está entendendo? 

 

NB – Mas como é que se faz isso? Dá para ver com o fogo? 

 

HA – Dá, no maçarico. A gente leva o vidro ao maçarico, com gás carbônico, ar 

comprimido, leva ao fogo, vai deixando fundir e ele vai juntando. Porque o vidro no fogo, 

encolhe; vai encolhendo, juntando, ficando compacto. Quando tem chumbo, o vidro 

escurece. Aquela bola que vai para o fogo fica escura, carbonizada – é uma indicação de 

que tem chumbo no vidro. É o falso vidro neutro. 

 

NB – O senhor aprendeu isso onde? Em Manguinhos também? 

 

HA – Foi lá que eu aprendi isso.  

 

NB – Eu queria lhe perguntar uma coisa: Em Manguinhos, então, tinha esse absoluto 

controle? 

 

HA – Deveria ter. 

 

NB – O senhor não se lembra disso? Quer dizer, nessa época em que o senhor estava 

trabalhando lá, havia esse cuidado com a embalagem que estava sendo feita, com o vidro 

que estava sendo utilizado?  

 

HA – A fábrica que fornecia o vidro para nós era de confiança. De vez em quando o vidro 

era analisado. 

 

NB – Lá em Manguinhos. 

 

HA – É. Eu acho que nunca calhou de vir um vidro nessas condições lá. Compreendeu a 

coisa? Então, eu sabia disso. Como por exemplo, o vidro de lâmpada com chumbo pode 

ser usado, mas não para isso.  

 

NB – Mas não para medicamento? 

 

HA – É. Então, o diretor fez um memorando. 

 

JB – Ele é usado como fundente? 

 

HA – O chumbo é matéria fundente do vidro, como a soda. Só que ele tem uma função 

específica na fórmula do vidro. A questão é essa. Porque o chumbo, como matéria, é o 

óxido de chumbo. O óxido de chumbo como matéria fundente da sílica não solta álcalis. 

Então, ao analisar, por exemplo, um vidro neutro, à base de chumbo, ele se apresenta 

neutro, embora não seja um boro silicato. Não é verdade? 

 

NB – Não sei. O senhor é que é o mestre dessa história. Isso aí eu não conheço. (ri) 
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HA – O que neutraliza a soda no vidro neutro é o bórax, que é colocado na mistura com 

a sílica e outros elementos, ferro, manganês, etc., para poder fazer a massa. O chumbo 

não solta o álcalis, mas a soda solta. Ele dá um cansaço precoce no vidro. O percentual 

de soda colocada no vidro é que dá a qualidade do vidro. E assim por diante. Uma vez 

deu uma quizumba danada porque veio o químico da fábrica de São Paulo. Ele foi levado 

para a minha seção pela administradora. Eu disse que não era comigo não, que ele fosse 

levado para o diretor. O diretor é que ia falar com ele. Eu sabia que o doutor Botafogo 

não ia aprovar de jeito nenhum. O doutor Botafogo, além de ser médico, era engenheiro 

químico, professor de ciência médica, professor de farmacologia, etc. Era um homem 

competentíssimo e muito sério; muito correto. Ele era um homem nessas condições. A 

fábrica disse que ia mudar a fórmula. Andou levando amostras para serem analisadas. Foi 

indo, foi indo. Então, eu disse: “Agora não tem chumbo; mas ainda tem um restinho.” Aí 

quem foi analisar a outra parte, fazer o processo químico de análise, já foi o laboratório 

de controle: as duas engenheiras químicas, que eram as responsáveis. Um farmacêutico, 

num laboratório, tem a obrigação e dever de analisar tudo: a matéria-prima com que vai 

fazer o quimioterápico, antes e depois do produto pronto; até o vasilhame. Para isso ele 

estuda. Ele sabe disso, mas esquece certos detalhes. O sujeito vai ver uma ampola com 

vidro de chumbo, e não vê nada, porque ela solta. Tem determinados produtos 

quimioterápicos que exigem a saída do chumbo do vidro para a composição dele. Ele 

perde então a titulação. Da mesma maneira, ele perde a titulação do pH – porque todo 

produto é titulado num pH. Por exemplo, um médico para injetar um produto num doente, 

prevê um pH 6/95 – é um produto ácido, não é verdade? 

 

NB – É. 

 

HA – Então, aquele produto, colocado numa ampola de vidro neutro, se mantém neutro. 

Ele se mantém com 6/95 e está dentro da titulação que vai surtir o efeito desejado pelo 

médico no doente, não é verdade? Muito bem. Mas, se colocar aquele mesmo produto 

numa ampola de vidro alcalino, essa ampola solta álcalis; o que vai alterar aquele pH para 

6/97, 6/98, 6/99, 7/0, 7/1, 7/2. Quer dizer, estragou completamente o produto. Em vez de 

fazer um bem, vai fazer um mal. Como o do chumbo, em vez de fazer bem, faz mal. Todas 

essas coisas eu sei, aprendi lá. Manguinhos era uma escola até para os serventes 

analfabetos. Aqueles serventes trabalhavam de tal maneira instruídos pelos cientistas, que 

ganhavam confiança dos cientistas de tal ordem – principalmente no serviço prático –, 

que eles não eram largados de jeito nenhum.  

 

WH – O senhor conhece o Chico Trombone?  

 

HA – Quando ele foi para lá, já me encontrou. Eu ainda usava calça curta. (ri) 

 

WH – Quem ensinou o Chico Trombone a ler foi o próprio Carlos Chagas. Havia outros 

casos assim, de pessoas que aprendiam a ler com os próprios cientistas. 

 

HA – Ele trabalhou muito tempo com o doutor Carlos Chagas. 

 

WH – O senhor conhece outras pessoas que tenham aprendido a ler com os cientistas? 

Fora o Francisco? 

 



 

 

63 

 

HA – Houve várias pessoas que aprenderam muita coisa. Eu, quando saía dali da mesma 

maneira que eu ia para aquela escolinha daquela família que tinha ali perto, outros faziam 

a mesma coisa para outro lado. Eu freqüentei a escola noturna. Eu estive no Liceu de 

Artes e Ofícios, no Liceu Literário Português, estudando de noite, quando saía de lá. 

 

NB – O senhor nos deu aqui uma aula sobre química: como funcionam e quais as relações 

dos elementos químicos. O senhor nunca se interessou em entrar num laboratório? Por 

que o senhor nunca pediu para ir a um laboratório? 

 

HA – Quando eu entrei, foi para sair. Foi aquele caso que eu contei. 

 

NB – Ah sim! Mas o senhor foi lá para substituir... 

 

HA – Fui substituir um colega, para que ele pudesse tirar férias; parece que ele queria ir 

para o norte. 

 

NB – O senhor contou. 

 

HA – E eu estava sem material para trabalhar; estava parado lá. Então, eu fui. E foi lá que 

a coisa não deu certo.  

 

NB – Mas o senhor nunca se interessou? 

 

HA – Nunca tive vontade não.  

 

NB – Por que? 

 

HA – Não sei, nunca gostei. 

 

NB – Como é que o senhor voltou para Manguinhos, em 1926, depois de andar por esses 

trabalhos todos.O senhor voltou? 

 

JB – Posso fazer uma pergunta antes? 

 

NB – Pode. 

 

JB – O senhor falou que trabalhou numa tipografia, na rua da Misericórdia e depois no 

Mercado Municipal. 

 

HA – Foi. 

 

JB – Eu sei que não tem nada a ver com Manguinhos... (risos) 

 

Fita 5 – Lado A 

 

HA – Para ir de Bonsucesso até a cidade, só tinha o trem, não tinha nem bonde. O primeiro 

bonde que apareceu na Avenida dos Democráticos foi muito tempo depois. 

 

JB – O senhor lembra de quando? 
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HA – Não. Lembro-me que foi até Bonsucesso, depois foram estendendo a linha do bonde 

até Ramos, depois até a Penha. Eu ia de trem, só tinha o trem para a cidade. Saltava na 

antiga Praia Formosa. Não era Barão de Mauá não. Era uma estação de madeira, que tinha 

um lado onde se embarcava para Petrópolis e o outro para o subúrbio – até Caxias. 

Antigamente era Meriti, depois é que veio a ser Caxias. Naquela época, na estação nem 

roleta tinha. A gente comprava o ticket – a passagem – numa gaiolinha por 200 réis, ida 

e volta. Não, 300 réis ida e volta. De segunda. De primeira, era 500 réis. A primeira classe 

tinha banco de palhinha. Mas eu ia mesmo era no de segunda. 

 

JB – Era muito cheio? 

 

HA – Ia pendurado, sentado nunca. Já vinha cheio lá de cima da Penha. Saltava na Praia 

Formosa, pegava um bonde para a Praça XV. Eu chegava no Mercado às 6:00h da manhã. 

Já que viu a que horas que eu saía de casa. Garoto. Eu era garoto com 12 ou 13 anos de 

idade. Dali da Praça XV andava e chegava no Mercado. Do Mercado restou um quiosque 

que era o restaurante do mercado. 

 

JB – Já era um restaurante? 

 

HA – Já. 

 

JB – Era um dos cantos, não é? 

 

HA – É. 

 

JB – E tinha um no centro também? 

 

HA – No centro tinha um, mas não era usado como restaurante. Lá dentro havia ruas, 

boxes, lojas etc. Os boxes, as lojas de peixes eram virados para o mar, encostado no cais. 

O peixe vinha naquelas embarcações, descarregava ali e vinha direto para aquelas 

peixarias. Não tinha catinga de peixe estragado. Era peixe, podia-se dizer, vivo até. 

Muitas vezes se viu peixe mexendo ainda. Eu trabalhava ali, encostado a uma daquelas 

lojas? A rua era dividida por número. Lá por dentro cada rua tinha um número. 

 

JB – A sua era a que lidava com quê? Era comércio de quê? 

 

HA – Aquilo lá lidava com várias coisas. Inclusive com sardinha em conserva. O italiano 

comprava as sardinhas na canoa, não comprava nas lojas não. Jogava dentro de tinas – 

barricas com água e bastante sal – e deixava por uns dias. Depois de alguns dias no sótão, 

a gente tirava as sardinhas de dentro da salmora e arrumava numas tinas, com... aquele 

bem arrumadinho em volta da tina. Metia na prensa para sair tudo, espremia e depois 

deixava mais ou menos dois dias ali, apertados. Depois, tirava dali e botava em latas 

impressas, com uma camada de sal e uma de sardinha. Do lado de fora da lata, era escrito 

assim: sardinhas de Lisboa. (risos). 

 

NB – Esse italiano heim? (rindo) 

 

HA – É. Rato era mato. (ri) 
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JB – É mesmo? 

 

HA – O almoço tinha que ser pendurado num barbante. Um dia, eu deixei o meu almoço 

na prateleira e quando eu fui pegar, estava todo furado de rato. Eu não pude almoçar. Mas 

houve também um aborrecimento lá com o italiano e eu vim-me embora. Ele vendia 

caramujo, frutas, coisas do norte, azeite de dendê, côco, colher de madeira para mexer 

angu, essas coisas assim. 

 

JB – Naquela época, o morro do Castelo já tinha começado a ser demolido? 

 

HA – Já. Eu alcancei a demolição do morro do Castelo. Eu andei no morro do Castelo 

por trás da Biblioteca Nacional. Ali ainda tinha um resto do morro do Castelo, que era 

quase encostado, onde é a Rua México, essa rua foi escavada do morro do Castelo. 

 

NB – Era grande assim? 

 

JB – Enorme. 

 

HA – Ele ia dos fundos da Biblioteca Nacional, da Escola de Belas Artes... 

 

NB – Sei. Onde é a Funarte hoje. 

 

HA – É. Ia até o lado de lá, perto da Santa Casa e do Mercado. 

 

NB – Enorme. Como é que foi demolido isso? O senhor sabe? O senhor disse que pegou 

a demolição. 

 

HA – Com bomba d’água – bomba hidráulica. Eles trabalharam com máquinas 

escavadeiras e também com esguichos d’água. A água do mar era puxada com aquelas 

bombas muito possantes e jogava ela de encontro à barreira que desmanchava. Saía aquela 

lama todo lá pelo lastro fazendo uns canais de madeira... 

 

NB – Ele não tinha rochas, pedras? 

 

HA – Não. O que tinha era moleza. Eles quebravam aquilo de várias maneiras, era pedra 

mole. 

 

JB – Quando o senhor trabalhava no Mercado, eles ainda estavam demolindo?  

 

HA – Estavam no final. 

 

JB – E o senhor ia lá piruar? 

 

HA – Quase não tinha tempo para isso. Eu saía do Mercado, vinha para casa e ia para a 

escola. Ou então ia direto do Mercado para o Liceu. 

 

JB – Como é que era o ensino do Liceu nessa época, senhor Hamlet? 
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HA – O Liceu tinha o primário e o secundário. 

 

JB – Ficava na Avenida Rio Branco. 

 

HA – Ali quase na... 

 

JB – Na Praça Mauá? 

 

HA – Não. Era onde é aquele edifício novo da Caixa Econômica. Era ali o Liceu de Artes 

e Ofícios, que agora está na Praça XI, perto da Rua Santana. Andei também no colégio, 

o Liceu Literário Português que ficava onde era o Tabuleiro da Baiana. Lembram-se do 

Tabuleiro da Baiana? 

 

JB – Eu me lembro. 

 

NB – Eu não sou daqui. 

 

HA – Ali tinha o Liceu Literário Português, que ficava de frente para o Tabuleiro. Os 

bondes deixaram de passar na Galeria Cruzeiro, onde era o Hotel Avenida Central, e 

passaram a entrar pela Rua Senador Dantas e daí iam embora. O trajeto do bonde era 

aquele. Andei lá até o segundo ou terceiro ano, mas... nunca completei o ginásio. 

 

NB – Porque o senhor não completou? 

 

HA – Por preguiça. Eu não gostava muito de estudar. 

 

NB – Mas isso é engraçado. O senhor não gostava de estudar, mas gostava de ler os livros 

de Manguinhos e as revistas. 

 

HA – Gostava. Até hoje eu gosto de ler um livro. 

 

NB – Mas as revistas que ensinavam, o senhor disse que aprendeu essa coisa do chumbo 

lendo numa revista científica. 

 

HA – Eu ia bisbilhotar logo. 

 

NB – Mas o senhor não tinha paciência para aquele tipo de ensino, não é? 

 

HA – Não, não tinha não, desde garoto. 

 

JB – A disciplina era muito rigorosa, senhor Hamlet? 

 

HA – Ah! Era. Os professores batiam. 

 

JB – Como é que era? 

 

HA – Tinha professor que tinha palmatória! Sabe o que é palmatória? Com aqueles furos? 

 

JB – Eu nunca vi não. 
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HA – É um cabo comprido, com uma roda de madeira toda furada. Aquilo quando bate 

forma logo pus. Mas eu nunca deixei que me batessem com aquilo não, nem com régua. 

Tinha uma professora, que era esposa de um encarregado da carpintaria de Manguinhos, 

que usava uma vara comprida, porque a mesa na casa dela era comprida, tinha uns três 

metros de comprimento ou mais. Ficava na cabeceira da cama, quem conversasse ou 

ficasse qualquer outra coisa...Tum! (risos). Eu disse que meu pai ofereceu a correia para 

a professora?! 

 

NB – Foi. 

 

JB – Então o senhor saía do Mercado, ia para o Liceu e depois ia para casa. 

 

HA – Chegava em casa de noite. 

 

JB – Tarde da noite? 

 

HA – Tarde! 7:00h, 8:00h ou 9:00h da noite, conforme. 

 

JB – E o senhor não fazia, de vez em quando, uma farra lá pelo centro não? 

 

HA – Não. Eu era muito garoto. 

 

JB – O senhor tinha amigos? 

 

HA – Tinha amigos no lugar onde eu morava. Tinha sido criado ali.  

 

NB – E lá em Manguinhos, o senhor fez muitos amigos naquela época, quando entrou? 

 

HA – Eu fiz camaradagem com todos do meu tempo. Fiz muita camaradagem. 

 

NB – Havia muita camaradagem entre os funcionários? 

 

HA – Havia. 

 

NB – Não havia brigas, disputas? 

 

HA – Que eu me lembre, não. 

 

NB – Não havia o caso de um dedurar o outro inveja? 

 

HA – Não me lembro de ter havido não. Porque o pessoal se distraía muito lá. Tinha 

esporte, futebol, uma série de coisas.  

 

NB – Existia um time de futebol, não é? O senhor chegou a jogar no time? 

 

HA – Tinha. Não, eu como futeboleiro fui uma negação. Lá no lugar onde eu morava 

também jogava minhas peladas no segundo ou no terceiro time. Eu nunca fui muito de 

bola. 
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NB – Depois o senhor foi remador.? 

 

HA – Depois eu fui, com um companheiro meu de futebol, lá para o Boqueirão do Passeio, 

aprender a remar e fui chamado porque viram que eu gostava de praia e de remar. 

 

NB – Eu estou vendo uma fotografia aqui, cheia de medalhas. 

 

HA – Isso foi quando eu fui para o Vasco, em 1940. Eu saí do Boqueirão e fui convidado 

para remar no Vasco. A mesma pessoa que me levou para o Boqueirão foi para o Vasco. 

Ele me chamou e eu fui remar no Vasco. Eu estive no Vasco até parar de remar. Aqueles 

15 campeonatos seguidos que o Vasco tem, eu participei daquilo tudo. Tenho o diploma 

aí. 

 

NB – O senhor ganhou muitas medalhas, pelo que eu estou vendo ali.  

 

HA – Ganhei algumas. Eu já distribuí todas elas. 

 

NB – O senhor não tem mais alguma coisa para falar sobre o Mercado? 

 

JB – Senhor Hamlet, só uma coisa: era essa época que estava começando o cinema no 

Rio de Janeiro? 

 

HA – Não, já havia. 

 

JB – Já havia? 

 

HA – A filmagem? 

 

JB – Cinema, sala de cinema, etc. 

 

HA – Havia várias. 

 

JB – O senhor assistia de vez em quando? 

 

HA – No subúrbio eu assistia muito. 

 

JB – Em Bonsucesso tinha? 

 

HA – Em Bonsucesso tinha uma padaria e confeitaria, do tempo do meu pai, que eles 

botavam uma tela e passavam uns filmezinhos enquanto a pessoa tomava cerveja e 

refrigerante. Depois, na estação de Ramos tinha um cinema – cinema Ramos – de um tal 

de Domingos Caruso. Depois ele montou em Olaria, na Penha e em Bonsucesso. 

 

NB – E as pessoas iam muito ao cinema? As pessoas gostavam? 

 

HA – Eu ia. Acompanhava aqueles seriados de cowboy. 

 

NB – Os filmes que passavam eram os filmes de cowboy? 
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HA – O cinema era mudo, só aparecia o letreiro. 

 

NB – Mas, todos eram filmes estrangeiros.? 

 

HA – Todos. A maioria era de filme americano. 

 

NB – Tinha muita gente que ia ao cinema? As pessoas gostavam? 

 

HA – Ah! Tinha. O cinema ficava cheio, principalmente sábado e domingo. 

 

NB – Que tipo de diversão as pessoas tinham no fim de semana? O que as pessoas faziam? 

 

HA – Era cinema, mafuá... 

 

NB – Mafuá o que é? 

 

JB – Mafuá é de dançar, não é? 

 

HA – Mafuá é um terreno, uma quadra, uma área livre, cheia de barraquinhas, vendendo 

várias coisas, vendendo sorte, com música, palcozinho quando tinha representação de 

palhaço ou artistas. 

 

NB – Uma espécie de parque. 

 

HA – Era um parque de diversões. 

 

NB – Que hoje se chama parque de diversões. 

 

HA – É. Eu chamava aquilo de mafuá. 

 

NB – E lá se namorava, tinham as meninas. 

 

HA – Ah, é. Tinha isso tudo. 

 

NB – O senhor era muito namorador? 

 

HA – Geralmente não. Mas... namorava um pouco. 

 

NB – Não? Antes dessa esposa, essa que está com o senhor hoje, o senhor nunca havia se 

casado? 

 

HA – Não. Eu vivi essa vida de solteirão até a idade de 52 anos. Quando eu me aposentei 

é que eu fui casar. 

 

NB – Pois é, porque isso: solteirão? 
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HA – Eu não sei. Eu perdi parece que três casamentos por causa de religião. Elas queriam 

casar na igreja, e eu não quis. Uma casava comigo só no civil, mas a família não deixou. 

Então acabou. Eu também não empatava: minha condição era essa. 

 

NB – O senhor manteve firme essa sua posição.?  

 

HA – Apesar do fato de ter me casado com ela quando ela já era viúva, eu disse: “Tem 

três coisas pelas quais você pode me recusar – sou idoso, pobre e não caso com você em 

religião de espécie alguma, só no civil. Qualquer uma dessas que você achar que não 

deve; não perca seu tempo, nem eu quero empatar você”. Ela não se incomodou não. 

Então, casei.  

 

NB – Mas então houve outras namoradas, com as quais o senhor não casou por causa 

desse motivo. 

 

HA – É. Fui taxativo: “Ah! É porque você não gosta de mim” Eu disse: “Bom, então 

empatou; então está na mesma igualdade de condições; o problema é igual. Não é uma 

questão de gostar ou não gostar. É que se eu casar com você na sua religião, vou fazer 

hipocrisia com você e com sua religião, porque não é de coração. A verdade é essa”. 

 

NB – O senhor acha que essa sua convicção anti-religiosa se deve a essa sua vida de 

militância na esquerda? 

 

HA – Não. Não. Não. Isso veio muito antes. A minha militância na esquerda foi uma 

coisa passageira, sem conotação quase nenhuma. Há quanto tempo que eu abandonei 

tudo! Faz quase 40 anos que eu abandonei tudo. 

 

NB – Mas o senhor teve essa militância, num período de sua vida em que era muito jovem, 

quando isso poderia significar, marcar, dar certas características ao senhor que não o 

abandonaram. São coisas que já estão na sua formação. 

 

HA – Eu acho o seguinte: quando uma pessoa chega, quer saber de determinadas coisas 

duvidosas, na cabeça dela, alguma coisa essa pessoa quer saber; quer tirar a dúvida. 

 

NB – Não está conformado. 

 

HA – Não. Como eu lhe disse, eu era criança, meu pai ainda era vivo, eu podia ter uns 

seis ou sete ou oito anos de idade, e perguntava a minha mãe como é que era Deus, se ela 

algum tinha visto: “Como é que é o Deus? Como é que Ele é? A senhora já viu? ”, “Ah, 

não se vê. Isso é uma coisa sagrada, coisa de santo. Não se vê.”, “Então, a senhora vai 

acreditar no que não vê?”, “Ah! Sim.” Outros diziam que Deus era o Cristo e eu dizia: 

“Não, esse não é o Deus, esse é o filho de Deus” como eles diziam. Eu considero o filho 

de Deus, o Cristo, como um símbolo. Para mim, o Cristo é o símbolo dos torturados de 

todas as épocas, de antes e depois dele. Porque o que a gente vê de torturas para um 

indivíduo idealista, desta ou daquela tendência idealista! Não se sabe nem se a história 

dele é essa que contam, porque ele não deixou nada escrito; nem sequer uma certidão de 

nascimento teve. A data do nascimento de Cristo foi arranjada pelo Vaticano. Não sei em 

que Concílio foi, quais foram os padres, mas eles arranjaram. Eu li isso. E a morte dele 

não tinha um dia certo. Era uma sexta-feira, mas podia ser em qualquer mês. Agora, que 
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ele foi vítima do ideal dele, foi, porque ele tinha um ponto de vista, um idealismo que ele 

queria manter, e manteve. Foi antes que ele mudasse de idéia. Aliás, Max Bier, no seu 

estudo A História do Socialismo e das Lutas Sociais fala nisso. Fala que o Cristo foi 

vítima de seu ideal. Certo ou errado, ele manteve esse ideal. Foi convidado a levantar seu 

povo contra o domínio estrangeiro dos romanos naquela área no Oriente Médio. E isso 

tinha que ser através de uma luta armada. Ele não topou. Ele disse que não veio ao mundo 

para isso. Ele veio para paz, etc. Ele é contra a matança de um lado ou do outro. Dizia 

que não ia levantar o povo para fazer aquilo. Ficou, então, isolado, tanto de um lado 

quanto do outro. Eles aproveitaram e deram cabo dele daquela forma, não para 

amedrontar o Cristo, mas para amedrontar a massa – como fazem até hoje. 

 

NB – O senhor está me respondendo o que eu estou lhe perguntando. 

 

HA – É isso? 

 

NB – Minha opinião é de que o marxismo deve ter contribuído, na sua formação, já que 

o senhor era tão jovem. Mesmo que essa militância tenha sido num espaço de tempo curto, 

o senhor era jovem e os jovens... Eu acho que isso deve ter lhe marcado, aprofundado 

aquilo que o senhor já tinha como dúvida, não é? 

 

HA – É. Naturalmente veio a calhar. Porque a gente vai analisando as coisas, vai 

estudando, vai observando, bem quieto num canto – porque o cérebro não pára, nem 

dormindo. O sujeito está dormindo, mas o cérebro está trabalhando de maneira 

subconsciente – então essas coisas a gente observa. Por exemplo, eu cheguei à conclusão, 

hoje em dia, que assim como o catolicismo tem a sua bíblia, a religião católica, o 

cristianismo – porque a bíblia é baseada no cristianismo – os comunistas têm a sua bíblia 

em O Capital, no marxismo. Certo ou errado, seja lá o que for, aos trancos e barrancos, 

mas é por aí que eles se guiam, como o religioso cristão se guia pela Bíblia. Antigo ou 

moderno, ou lá o que seja. E vai por aí a fora. O sujeito tem uma base para fazer as coisas. 

É daí que saem essas coisas. Eu digo sempre que, assim como os cristãos não encontraram 

um mar de rosas, no princípio, os marxistas também não têm encontrado e nem 

encontrarão, enquanto existir o sistema capitalista. A verdade é essa. É claro que eles não 

vão entregar, não vão dar de mão beijada uma coisa que é a vida deles. De jeito nenhum! 

É ou não é? Eles não vão entregar. Isso é lógico. Eles vão tentando. A gente vê isso por 

todo o mundo. Eles vão tentando. Dá um jeito aqui, um jeito ali. Em última análise, está 

prevista e pode acontecer a destruição nuclear do mundo. Quando os capitalistas 

chegarem a um ponto que eles vejam que não há outra saída, eles não vão entregar não: 

“Nem eu nem vocês.” Aí vai tudo por água abaixo – é a terceira guerra. 

 

NB – Pela água não, vai explodir nos ares. (rindo) 

 

HA – Ah! Vai, vai sumir. A gente tem essa mania de dizer que vai tudo por água abaixo. 

Vai sumir tudo. Então, isso é tudo. Eu vejo a humanidade, a espécie humana, da seguinte 

maneira: ela é complexa, heterogênea, é homogênea em espécie – a espécie humana. Mas 

no resto, ela é complexa e heterogênea. Porque cada um pensa de um jeito; cada um pensa 

de uma maneira. Dependendo da necessidade ou da inteligência ou outro fator qualquer. 

A gente vê numa família, por exemplo, dez irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, até 

fisionomicamente podem ser um diferente do outro, quanto mais no modo de pensar. É 

ou não é? Nessas coisas que aparecem por aí, de aglomerações humanas, onde um diverge 
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do outro; são organizações disso ou daquilo, onde sempre há divergentes. Sempre há e eu 

acho que haverá sempre. Cada um compreende que deve ser daquela maneira que ele 

pensa. Às vezes, ele sai do realismo e pensa que está certo e está errado. 

 

NB – Foi por isso que o senhor deixou o Partido? 

 

HA – Foi, porque estava muito dividido, aquela coisa toda, estava havendo PC de um 

lado e do outro. 

 

NB – Por causa dessas divergências, o senhor achou melhor sair? 

 

HA – Eu achei que isso é muito complexo e heterogêneo e muito árduo também. Porque, 

às vezes a gente pensa assim, e é obrigado a concordar com coisas que a gente não está 

de acordo. E cai num erro, cai noutro, cai num e cai noutro. Uns vêem primeiro, outros 

só vêem depois. 

 

NB – É verdade. (rindo). 

 

HA – Uns esperam acontecer para ver que erraram. Outros vêem o erro antes dele 

acontecer. Sei lá, talvez por uma questão de ponto de vista, de uma maneira de analisar 

as coisas. Geralmente como a maioria é quem manda, mesmo errado tem que ser feito. 

Aí não dá. Foi o que aconteceu. Eu disse: “Eu não estou aqui para dar soco em faca de 

ponta”. Isso tem mais de 30 anos; muito mais. Porque é complexa a coisa. Não é fácil 

não. De maneira que é preciso ter uma mentalidade toda especial. E vai por aí a fora.  

 

JB – Deixar para as novas gerações resolverem essas questões. 

 

HA – Isso tem alguma coisa a ver com Manguinhos? Não. (rindo) 

 

NB – Não. Nada a ver. A gente vai voltar para Manguinhos. (rindo). 

 

Fita 5 - Lado B 

 

HA – Um indivíduo que pensa diferente de mim, eu não falo com ele. Não tenho 

relacionamento nenhum; absolutamente nenhum. Porque eu acho que o indivíduo tem o 

direito de pensar, de externar o seu modo de pensar. Mesmo o sujeito não concordando, 

ele respeita o direito do outro ter seu ponto de vista e de externar esse ponto de vista. É 

essa a minha maneira de ver as coisas. 

 

JB – Porque muitas vezes a pessoa pensa de maneira diferente, mas é ótimo sujeito, com 

grandes virtudes pessoais, não é? Isso acontece. 

 

HA – Lá em Bonsucesso, quando nós fizemos aquele movimento dos pracinhas, aquilo 

partiu praticamente de mim. Eu fui buscar gente que era visceralmente contra o meu modo 

de pensar. Mas a questão é essa: a população de uma localidade, de uma cidade, ou de 

uma nação, com relação ao ponto de vista, pode ser heterogênea, mas há coisas que se 

tornam homogêneas. Todos pensam que deve ser aquilo. Está compreendendo? Porque 

os problemas são relativos. É preciso saber olhar essas coisas. Nós fomos então, buscar o 

coronel, que era comandante da fábrica de máscaras, lá em Bonsucesso, no fim da 
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Teixeira de Castro, na beira do mar. Agora tem outra coisa lá, não sei o que é. Era um 

homem visceralmente anticomunista, nacionalista, um sujeito extraordinário. Ele se dava 

comigo e eu com ele, como se nada houvesse no mundo. Ele uma vez disse para mim: 

“Um comunista só pode ser um analfabeto”. Eu fiquei calado, não disse nada a ele. O que 

é que eu podia dizer? Aí passou, passou, passou, eu dei a volta por cima, um dia eu disse 

assim: “Coronel, com a convivência e tudo, o senhor acha que um capitão do exército 

pode ser analfabeto?”, “Ô seu William, o senhor me fazer uma pergunta dessas? O que 

você está pensando? O que você acha? Isso é um absurdo o que você está me 

perguntando”, “Foi o senhor que disse”, “Eu não podia dizer umas coisas dessas”, “Disse. 

(risos) O Luís Carlos Prestes não era capitão do Exército?” (risos) Ele olhou pra mim: 

“Tu destes a volta por cima não?” (risos) “Mas é claro.” Ele não zangou comigo nem 

coisa nenhuma. Aí ele desandou lá: “Não, aquilo é uma exceção”  “Não, não coronel. Tá 

encerrado. Foi só para tirar uma dúvida”. (risos) Conheci lá como conheci muita gente.  

 

JB – Eu só queria dizer uma coisa. Senhor Hamlet, nesta entrevista que a gente está 

fazendo, mesmo as coisas que não são estritamente relacionadas a Manguinhos, têm uma 

importância muito grande. 

 

HA – Por que? 

 

JB – Porque a intenção da gente é tentar recuperar a história de Manguinhos, mas 

conseguir também captar... 

 

HA – Dos próprios funcionários? 

 

JB – Não, não só os funcionários, mas também a ambiência da época. Então, por exemplo, 

às vezes a gente lhe pergunta como era o transporte, como o senhor se deslocava, como 

era o bairro, como o senhor se divertia, etc, porque é uma maneira da gente encaixar 

Manguinhos na época em que ele existia. Então, tudo o que o senhor se lembrar, mesmo 

que seja uma coisa de aspecto pitoresco que não esteja relacionada com Manguinhos, para 

os futuros pesquisadores vai ter uma importância muito grande, para quem vier mais tarde 

e um dia fizer uma consulta. Vão saber que tinha uma rede de cinema em Ramos, que a 

cidade crescia assim, etc. Porque tudo tem um valor. 

 

HA – É. Não resta dúvida. Aquele pessoal todo de Manguinhos morava em vários lugares. 

Tinha um funcionário - dizem que ele ainda existe, deve estar beirando os 100 anos - que 

é o seu Cardoso. Dizem até que, se ele ainda estiver vivo, ele não está coordenando bem 

devido à idade. Seu Cardoso era um técnico que se especializou em montagem de peças 

de anatomia patológica para o Museu de Anatomia de Manguinhos. Era ele quem armava 

aquelas peças de cadáveres que vinham da Santa Casa e dos outros hospitais com os quais 

Manguinhos tinha convênio. Aqueles cientistas de Manguinhos, principalmente na área 

de Anatomia Patológica, da Patologia, na Santa Casa e outros hospitais, eles aproveitavam 

aquelas partes dos doentes que morriam para ver a causa mortis. Existia um funcionário 

que corria a Santa Casa, o Instituto Médico Legal, São Sebastião, aquele que tem ali na 

Presidente Vargas agora, Hospital São Francisco de Assis, Pronto Socorro e ia apanhar 

peças de defunto. Levava um bauzinho de folha de zinco e ali colocava as peças que eram 

tiradas dos defuntos para análise e estudo. 

 

NB – Para Manguinhos? 
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HA – Para Manguinhos. A função dele era essa: saía direto de casa para lá. O ponto dele 

era marcado na volta, quando ele trazia o material. Ele tinha o ponto aberto. Quem fazia 

isso era o Adelino. 

 

NB – Esse está vivo? 

 

HA – Ah, tem tempo que já morreu. 

 

NB – Mas o seu Cardoso, o senhor disse que talvez esteja vivo. Quem é que lhe deu essa 

informação? 

 

HA – Foi o Francisco Trombone. Dizem que ele sempre morou no Grajaú. 

 

NB – O seu Cardoso? 

 

HA – É. Ele tinha uma filha ou um filho, não sei, morando no Flamengo, onde ele ia 

sempre. Eu o conheci e me dava com ele. Seu Cardoso foi do tempo de Oswaldo Cruz. 

 

NB – É, da idade dele.  

 

HA – Segundo a informação que o Chico e o Attílio me deram, ele já não está 

coordenando muito devido à esclerose.  

 

NB – Mas a gente vai saber disso. 

 

HA – Se ele pudesse falar...  

 

JB – Seria um grande depoimento. 

 

HA – Bom para dar depoimento. Assim como tem um rapaz, que foi trazido, não sei se 

foi pelo Dr. Oswaldo Cruz, ou quem foi que trouxe, não sei daonde, mas foi numa dessas 

excursões. Antigamente, saía um grupo de cientistas para várias partes do Brasil para 

detectar doenças silvestres, doenças tropicais, etc. - inclusive o Oswaldo Cruz. E numa 

dessas excursões eles trouxeram não sei de onde, um rapaz - um garoto, um caboclinho - 

para Manguinhos. Esse rapaz chamava-se Raimundo Honório. Não sei se deram o nome 

a ele ou se ele já veio com esse nome. O Raimundo foi levado para a seção de desenho, 

porque antigamente, como não havia microfotografias a cores, as lâminas microscópicas 

eram feitas pelos desenhistas. Tinham uns quatro ou seis desenhistas que olhavam a 

lâmina no microscópio e passavam para o papel, desenhando todos os detalhes que tinham 

debaixo do microscópio. 

 

JB – Era um trabalho... 

 

HA – Era um trabalho finíssimo de artista. O Raimundo Honório foi para esse setor e 

aprendeu com o Castro e Silva - um mulato atarracadozinho - que era o chefe. O Castro 

e Silva e um outro cujo nome eu não me lembro agora. Ele ensinou a esse rapaz que, 

dizem, era descendente de índios. O rapaz cursou a Escola de Belas Artes, tornou-se 

professor de desenho científico, andou em diversos lugares, mas ninguém sabe ao certo 
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onde ele mora. Talvez ele ainda more na rua Dias da Cruz, não sei em que número. A 

última vez que eu o vi foi aqui no Méier. Ele até gostava de atletismo, de correr, essas 

coisas todas. E gostava muito de mim, porque eu praticava esporte, eu remava. “É você 

no remo e eu na corrida”, ele disse. 

 

NB – Mas o senhor não tem certeza se ele mora no Méier, não é? 

 

HA – Não tenho porque eu não peguei o endereço dele. O Attílio e o Chico querem saber 

dele e não conseguem. Parece que o Chico me disse uma vez que ele estava trabalhando 

no Fundão, com quem eu não sei. O Honório podia dar algumas declarações interessantes. 

Eu não tenho certeza se ele foi trazido pelo doutor Oswaldo ou por quem, do interior. Era 

um caboclo assim, mas muito simpático, caprichoso, gostava de andar direitinho, de 

gravata e colarinho. 

 

JB – Até na indumentária ele era caprichoso. 

 

HA – O Honório era extraordinário. Gosto muito dele. 

 

JB – Seu Hamlet, o senhor conheceu J. Pinto, o fotógrafo? 

 

HA – Eu conheci o Pinto Fotógrafo. O nome dele lá em Manguinhos era Pinto Fotógrafo. 

Pronto. Falou no Pinto Fotógrafo a gente sabia quem era ele e tal. E o atelier dele era entre 

o terceiro andar e o terraço, era ali. Eu até falei com o museólogo Luís Fernando, se ele 

tinha encontrado ou se sabia que tinha uma fotomontagem do doutor Oswaldo Cruz 

montado numa pulga, feita por ele. Não sei quem é que tem isso. Mas que existiu, existiu, 

porque eu vi. 

 

JB – Porque passou de mão em mão assim? 

 

HA – É. Aquilo andou aí: o doutor Oswaldo Cruz montado numa pulga. Era uma 

fotomontagem feita por ele. Ele fez outra fotomontagem assim: ele numa mesa, com os 

talheres na mão, faca e garfo e o prato. Tinha três ou quatro ou cinco Pinto Fotógrafos na 

mesa, esperando tirar a cabeça dele no centro da mesa para botar no prato para repartir e 

comer. (risos) 

 

WH – Ele era assim zombeteiro? 

 

HA – Ele era alegre. Uma coisa incrível! Se dava com todo mundo. Tem uma passagem 

dele: uma vez em que o doutor Adolfo Lutz adoeceu, ele foi fazer uma visita, num 

domingo, na casa do doutor. O doutor Adolfo Lutz morava parece, ali pela Esplanada do 

Castelo, naquela periferia de Santa Luzia, num apartamento daqueles. Foi lá visitar o 

velho Lutz, chegou e disse: “Doutor Lutz, como vai? Vim lhe visitar”. Conversaram um 

pouquinho, daí a pouco o Dr. Lutz foi no chapeleiro, pegou a bengala e o chapéu dele e 

disse: “Ô Pinto, já conversamos muito. Eu quero descansar. Vai embora vai”. (risos). 

Mandou o Pinto embora. O Pinto disse: “Mas que velho safado, me botou na porta para 

fora”, “Pois é, você vai lá conversar bobagem que não interessava a ele”. Eu disse: “Ele 

não era de muita conversa”. (risos) 

 

NB – O senhor conheceu doutor Lutz? 
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HA – Conheci. Eu soube de uma do doutor Lutz, não sei se vocês sabem quando o 

Presidente da República, no tempo de Oswaldo Cruz era o Rodrigues Alves e foi fazer 

uma visita a Manguinhos. Já existiam os laboratórios e tudo. Não sei se era esse eu era 

outro. Mas devia ser esses. Doutor Oswaldo entrou com o presidente no laboratório do 

doutor Lutz, que estava olhando no microscópio. Aí o doutor Oswaldo chegou no ouvido 

do doutor Lutz e disse: “Dr. Lutz”, “Que é?”, “O Presidente da República está aí visitando 

o seu laboratório”, “Vai mostrando a ele as coisas aí. Ô Joaquim, vai mostrando as coisas 

a ele aí que eu estou ocupado aqui no microscópio.” E não tirou a cara do microscópio. 

(risos) 

 

NB – Ele era muito fechado, uma pessoa muito introvertida. 

 

HA – Era. Era muito positivista, muito... Ele dizia que só pegava os automóveis mais 

velhos que tinham na praça, porque ninguém queria. Ele tinha pena do chofer – que diabo 

– então ele pegava era aquele. (risos) 

 

JB – Porque que o senhor falou que era muito positivista? Em que sentido?  

 

HA – É por isso. Eu soube que ele fez uma com o doutor Henrique Aragão que também 

foi diretor. O doutor Aragão esteve doente, estava em tratamento, e todo mundo ficou 

sabendo que o doutor Aragão esteve em casa, acamado, doente, essas coisas todas. Aí um 

belo dia doutor Aragão apareceu para entrar em atividade outra vez. Deu de cara como o 

doutor Lutz, quando eles iam para o almoço. O doutor Lutz disse assim: “Muito bem, 

doutor Aragão, estou satisfeito, em saber que o senhor já ficou bom, que está 

trabalhando”, “Bom, eu estou totalmente curado, eu estou em convalescência, mas o meu 

médico disse que eu já podia vir trabalhar, que seria bom”, “Seu médico? Precisamente”. 

Ele tinha esse cacoete: “Precisamente, o senhor se formou em que? (risos) O senhor se 

esqueceu que o senhor é médico?”, “Ah doutor Lutz, eu por causa da pesquisa científica, 

abandonei a clínica e me desativei”, “Então vá fazer um estágio num hospital, para 

recuperar o que você perdeu”. Sabe que ele foi? 

 

JB – Foi mesmo? 

 

HA – Foi porque, na ocasião em que ele foi fazer o estágio no hospital eu estava internado 

com malária. E na reativação da malária que tinha incubado, ele estava lá assistindo o 

doutor Villela me dar uma injeção de adrenalina no baço para desencubar a bicharada que 

tinha se acumulado no baço. E eu pensava que estava bom. O doutor Aragão estava lá 

assistindo junto com os outros. Quem me contou tudo isso foi Joaquim Venâncio, o 

servente do doutor Lutz. O Joaquim Venâncio não largava o velho de jeito nenhum. 

Aonde o velho estava, ele estava junto. Nas idas para o interior, quando tinha uma vala 

ou um pântano para atravessar, ele agarrava o doutor Lutz no colo e atravessava. Ele era 

um crioulo forte; muito bom sujeito. Era um homem extraordinário, o Joaquim Venâncio. 

Eu me dava muito bem com ele, ele era assim. 

 

NB – E o que o senhor acha do doutor Chagas?  

 

HA – Ah, era uma coisa extraordinária de boa, muito bom. 

 



 

 

77 

 

NB – O senhor chegou a conhecer o Arthur Neiva? 

 

HA – O velho? Assim de ver. Cheguei a ver a careca e o bigodinho. Eu me lembro dele, 

me lembro do César Guerreiro, Henrique Vasconcellos, Gomes de Faria, Genésio 

Pacheco, o Miguel Osório de Almeida.  

 

JB – O Miguel Osório de Almeida saiu de Manguinhos? Ele brigou com o Chagas? 

 

HA – Não, eu não sei como é que foi nem o que houve. Me disseram que ele chegou a ser 

diretor. O Francisco trabalhou com ele. O doutor Miguel Osório de Almeida foi quem 

introduziu a Fisiologia em Manguinhos. E o Francisco trabalhava com ele, era servente 

dele também. Francisco trabalhou com diversos e era fogo. Um dia, ele precisou de um 

aparelhinho, que ele trouxe de fora e quebrou, e foi perguntar se eu podia endireitar. Eu 

ainda não tinha muito desenvolvimento, mas eu recuperei o aparelhinho dele. Aí o 

Francisco disse para mim “Ih rapaz! Esse homem parece mágico. Ele pega um pedaço de 

coração de um bicho ou de uma pessoa e faz ele trabalhar outra vez! Faz pulsar outra 

vez.” Eu perguntei: “Como é que ele faz isso”. Ele disse: “Ele faz com este aparelho aí, 

bota um pouco de soro e depois vai botando um medicamento ali e aquilo começa a 

pulsar”. E era verdade. Pedi a ele para deixar eu ver. Levei o aparelho, ele montou tudo 

direitinho, mediu, cronometrou tudo aquilo. Pesquisa 100% científica. Ele fazia fisiologia 

do fármaco e quimioterapia. Fiquei vendo ele mexer. Parecia até que estava no 

eletrocardiograma, aquele sobe e desce, sobe e desce, depois que botava o produto 

cardiológico – o remédio – aquilo começava a mexer. Assim que começava a mexer ele 

anotava tudo, botava uma gota lá que parava: “Ih doutor, parou”, “É. Morreu”, “Por que?” 

Eu disse: “Foi remédio demais. Não se deve tomar remédio demais. Remédio demais faz 

mal”. O Francisco dizendo que ele botava o remédio e eu dizendo que não era mágica. 

“Ele bota o remédio e faz mexer outra vez”, “É. Mas o coisa estava morto já”. O Chico 

ainda era novo. “Mas não estava estragado”. Então eu disse para o doutor: “E agora, joga 

fora doutor?”, “Não, agora vai para a Patologia, para ver a causa mortis, como ficou o 

tecido destruído. Porque o tecido parou de funcionar mesmo com o medicamento. Foi 

medicamento demais”. Eu guardei aquilo. Outro que não gostava de dar muito remédio 

era o doutor Genésio Pacheco e doutor Botafogo. Eram contra encharcar de remédio. 

 

NB – O doutor Botafogo trabalhou em Manguinhos? 

 

HA – Trabalhou. Eu me lembro dele, quando eu fui para lá novo ainda. Ele foi primeiro 

do que eu, é claro, mas eu me lembro dele. E depois, fui trabalhar com ele naquele negócio 

de vidro. Cada servente tem uma história. Eu tive pouco contato com os laboratórios. Tive 

indiretamente mais com o pessoal que conversava, que contava as coisas. Diretamente, 

também tive contato com alguns. 

 

NB – O Seu Attílio nos contou, porque ele trabalhou muito tempo em laboratório. Eu 

acho que durante muito tempo trabalhou com o Júlio Muniz.  

 

HA – Com Júlio Muniz e Aristides Marques da Cunha. 

 

NB – Isso. E teve um tempo com o Chagas, quando morreu o auxiliar de Chagas, o 

Borges. Ele estava nos contando que alguns dos cientistas maltratavam os auxiliares. Ele 

falou que o Júlio Muniz ou o Marques da Cunha não sei qual dos dois, o pegou em 
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flagrante uma vez jogando damas e foi a maior confusão. Eles lhe contavam sobre essa 

relação dos cientistas com eles? Falavam se eram bem tratados, alguma coisa nesse 

sentido? 

 

HA – Não. Eles só falavam com a gente quando eles tinham interesse num certo serviço. 

 

NB – O senhor está falando dos cientistas? 

 

HA – É. Quando eles tinham interesse num certo serviço, então falavam. Fora disso, não 

tinha razão de falar nada. E a gente quando via um homem daquele, tinha todo cuidado.  

 

NB – Tinha temor? Medo? 

 

HA – Tinha um certo respeito e medo ao mesmo tempo. Eu não ligava muito não, sabe? 

 

NB – Eu sei. (rindo) O senhor já contou. Mas o senhor contou que os seus colegas tinham 

medo.  

 

HA – Não contei o negócio do doutor Carlos Chagas? Os meus companheiros não tiveram 

medo de ir lá falar com ele? 

 

NB – Contou. Isso era geral? Quer dizer, havia um certo respeito assim temeroso, respeito 

com medo dos cientistas? 

 

HA – Ah! Sim. Por exemplo, se tivesse um grupo de funcionários na hora do almoço ou 

fora do almoço, num agrupamentozinho, numa esquina, numa calçada por ali, batendo 

papo, quando aparecia um homem de blusa branca lá, um guarda-pó branco, a turma dizia: 

“Lá vem o homem aí”. 

 

JB – Se escafediam. (rindo) 

 

HA – A turma descampava. 

 

NB – Por que isso? O senhor sabe? 

 

HA – Eu não sei se era respeito, se era medo, o que era, mas o fato é que a turma tinha 

em si um certo respeito por esse pessoal todo. 

 

WH – Mas havia represália pelo fato de eles estarem reunidos? 

 

HA – Não, não. Nem tanto. Não havia muito não. 

 

WH – Então era tudo produto da idéia deles, não é? 

 

HA – Era. Um pouco era. O pessoal ficava assim como se fossem... como é que se diz? 

 

WH – Ser repreendidos. 

 

NB – Autoritários. Eles não eram autoritários demais? 
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HA – Não. Nem tanto. Não era não. A conclusão que eu tirei, devido à pouca convivência 

que tive com eles, é que os cientistas de Manguinhos viviam exclusivamente para a 

pesquisa científica. Quando eles tinham interesse em qualquer coisa, eles falavam. 

Falavam com o servente, com qualquer um eles. Mas se não tinham, passavam e era a 

mesma coisa que não ter ninguém ali.  

 

NB – Eles eram homens de muito prestígio, não eram? 

 

HA – Ah, sim. Por todo o lado. Quando se falava que era médico de Manguinhos, tinha 

coisa. Havia uma certa consideração, de um modo geral. Isso tudo era reflexo do fundador 

da casa. Basta dizer, como eu vi nesse livro, que só tinha um que tratava o Oswaldo Cruz 

de você, que era o Vasconcellos. 

 

NB – Figueiredo de Vasconcellos.  

 

HA - Um solteirão. Eu o conheci. 

 

JB – Como é que ele era? O senhor lembra de algum episódio? 

 

HA – Não. Ele trabalhava lá em cima, no segundo andar, perto do laboratório do Cardoso 

Fontes. Trabalhava ali perto, encostado. Se não me engano, um dos serventes dele se 

formou em medicina, o Gustavo.  

 

NB – O senhor nos falou dele. 

 

HA – Porque ali dois se formaram mesmo, o Cirilo, que trabalhou no meio de cultura e o 

Gustavo. Quanto aos dois biônicos, eu não me lembro se depois se formaram. Eram o 

José Cunha que parece que era servente do Cardoso Fontes, se não me engano, e o Caldas. 

Eles tinham conhecimento como técnicos de laboratório. O Caldas - eu não me lembro o 

nome dele todo - era servente do Eurico Villela no hospital. Foi levado para isso. Depois, 

não soube se eles se formaram, se aproveitavam. E depois que foram nomeados médicos, 

para atender aquela situação da gripe, o pessoal olhava eles assim... 

 

NB – Por falar em gripe, eu me lembrei daquele surto que teve de febre amarela, em 1927, 

1928. O senhor se lembra desse surto de febre amarela? O senhor já estava de volta a 

Manguinhos nesse período. 

 

HA – Parece que estava sim. Eles até mandaram vir para experiências em Manguinhos, 

uma quantidade enorme de macacos Rhesus. Parece até que os Guinle ajudaram a 

financiar isso. 

 

Fita 6 - Lado A 

 

HA – O Rubens Barreiro também é antigo. Foi para lá de calça curta. Ele ficou com pena 

de não ter ido agora na festa pela volta dos cientistas. Foi cria de lá também. Trabalhou 

no meio de cultura e depois no laboratório com o doutor Oswaldo Cruz Filho. Funcionário 

muito bom, muito caprichoso e competente. 
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NB – O senhor tem contato com ele? O senhor já tinha nos falado sobre isso. 

 

HA – Eu só sei o número da casa dele, mas ele é vizinho do meu barbeiro, ali em 

Bonsucesso. É na rua General Galieni. A residência do Rubens Barreiro deve ser no nº 

78, fundos. O meu barbeiro é antigo lá em Bonsucesso, está aposentado e eu vou lá cortar 

o cabelo com ele. Eles são vizinhos e se dão muito. Na última vez que eu fui lá cortar o 

cabelo, estive batendo um papo com ele. Eu perguntei se ele não sabia da festa. Ele disse 

que só viu pela televisão; não sabia de nada. Ele também é dos antigos. 

 

NB – Depois que saiu do Mercado, quando brigou com o italiano, o senhor voltou para 

Manguinhos imediatamente ou procurou outro emprego? 

 

HA – Eu depois fui trabalhar numa fábrica de ampolas, no Riachuelo, no subúrbio da 

Central, numa fábrica que era do Gomes, aquele zelador de Manguinhos. 

 

NB – O senhor tinha falado. 

 

HA – Eu falei dele por causa daquela marotagem que ele arrumava com a fábrica de 

vidros, de vender para ele, deixar Manguinhos na mão e a gente ficar sem trabalho. Eu 

aprendi lá a fazer ampola. Um dia, conversando com antigos colegas de Manguinhos – 

eu já sabia fazer ampola – em vez de ir para a fábrica, voltei lá por minha conta. Sentei 

numa mesa e comecei a fazer ampola. Então, falei com o encarregado, que era um 

português antigo em Manguinhos, o Coelho. Eu pedi para ele arranjar para eu vir para cá. 

Ele me mandou falar com o almoxarife, seu Tião. O seu Tião foi uma coisa fora do 

comum; ótimo indivíduo. Um homem bom, extraordinário e correto. Eu não quis falar 

com o Gomes, o zelador, porque eu vinha da fábrica dele. Eu era um garoto meio cabreiro, 

desconfiado (ri). Foi por intermédio do seu Tião. E eu voltei para a seção de fabricação 

de ampola. Preenchi os requisitos, etc., e voltei. Nós ganhávamos por empreitada, um 

tanto por cada ampola feita. 

 

NB – Não tinha um salário base? 

 

HA – Tinha sim, mas era irrisório; uma coisa insignificante. Parece que 60 mil réis por 

mês. Aquilo não dava para nada, era só um complemento. Para fazer um ordenado, 

tínhamos que trabalhar de manhã à noite. 

 

NB – Quer dizer que passava das 4:00 h da tarde? 

 

HA – Passava. Quantas vezes fiquei até de madrugada lá trabalhando! 

 

JB – Onde ficava a oficina? 

 

HA – Ali no Quinino. Primeiro era ali, onde nós fizemos aquela entrevista, na sala 25. 

Depois foi para o prédio do Quinino, numa salinha onde foram montados os maçaricos. 

Quando eu vim me embora aquilo ficou para lá, não sei mais o que fizeram, não sei como 

acabou ou se não acabou. Não soube de mais nada. Muita gente daquela época já morreu. 

O Herman, que era nosso colega lá, morreu. Parece que eu sou o único que ainda está 

sobrando. Dizem que coisa ruim não morre, não é?  
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WH – Seu Hamlet, essa seção de vidraria fazia outros trabalhos em vidro, além da 

produção de ampolas? 

 

HA – Nós fazíamos tubos de ensaio, umas pipetas de Pasteur em forma de bola, umas 

pecinhas para soldar. E tudo sem professor. Coisa de autodidata. Íamos manuseando o 

vidro com habilidade e curiosidade, fazendo e aprendendo. Professor mesmo, eu só fui 

pegar depois na faculdade, já burro velho, quando organizaram esse curso. Mas quando 

saí de Manguinhos, em 1936, fui trabalhar de vidraceiro, colocando vitrais em igrejas. 

Assisti a muita missa (ri). Um belo dia, cismei, fui para São Paulo, em 1938. Bati numa 

oficina que fabricava garrafa térmica, era de um alemão. Fiquei lá uns três a quatro meses, 

aprendendo a fazer garrafa térmica, depois vim-me embora. Estava desgarrado por lá. O 

alemão ficou danado da vida, porque afinal ele me ensinara algumas coisas, não é? 

Conforme ia aparecendo o serviço eu fazia. Mas vim embora, voltei para o Rio para outra 

fábrica de ampolas. Não voltei para Manguinhos, nunca mais. 

 

WH – E aquele equipamento de vidro, seu Hamlet, que era importado, muito complicado, 

os senhores conseguiam reproduzir, lá em Manguinhos? 

 

HA – Algumas coisas se faziam, mas outras não dava. Manguinhos tinha uma oficina 

quase completa. O doutor Oswaldo trouxe da Alemanha um vidreiro, que ensinou o filho 

de um italiano, ou era um italiano que veio para cá garoto, o Nicola. Nicola tornou-se um 

ótimo vidreiro, aprendendo com esse alemão. Quando o alemão foi não sei para onde, o 

Nicola permaneceu em Manguinhos, trabalhando lá. Depois o Gomes o carregou para sua 

fábrica. 

 

NB – Seu Gomes era esperto, hem? 

 

HA – É. Só tinha uma coisa, coitado, tudo que ganhava, perdia no Jóquei. Tinha mania 

de cavalo de corrida. Ia para lá, onde os cavalos correm e os burros jogam, não é? (risos) 

Isso é do Chico Anísio. 

 

NB – O senhor estava lá em Manguinhos quando o doutor Chagas morreu e veio o 

Cardoso Fontes, não é? 

 

HA – Quando ele morreu, eu estava lá. 

 

NB – O senhor lembra se houve disputa? Quem eram os candidatos à sucessão do Chagas? 

O senhor lembra de ter ouvido alguma coisa sobre isso? 

 

HA – Não estive por dentro disso, não. Não sei como é que foi a briga entre eles para 

assumir a direção. O que eu soube é que a turma preferia que fosse o doutor Cardoso 

Fontes. 

 

NB – E os técnicos, os funcionários tinham alguma preferência por algum cientista? 

 

HA – Não. O pessoal não podia apitar, não. Não havia confiança para isso. 

 

NB – Não podiam apitar, mas podiam pensar. As pessoas comentavam?  
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HA – Bom, talvez alguém achasse que fulano ou beltrano seria melhor, de acordo com o 

modo de pensar dele. Mas quem resolveu o caso foram os cientistas, foi o Ministro, os 

que mandavam em Manguinhos. 

 

NB – O senhor tinha alguma preferência? Algum que lhe parecesse mais simpático? 

 

HA – Não, não tinha, não. Se bem que o Cardoso Fontes era amigo do meu pai. Ele ia na 

casa do meu pai, às vezes. Tanto que o irmão dele, que está nessa fotografia que eu lhe 

mostrei, era padrinho de batismo da mãe dela. Não me lembro o nome dele. Mas era um 

cirurgião-dentista. Meu pai conheceu o Cardoso Fontes no tempo das obras, tempo do 

Oswaldo Cruz. Tanto que quando houve aquele caso comigo, ele disse que não sabia que 

eu era filho do Basílio. Ele me mandou um recado dizendo que eu fosse pedir desculpas 

a ele. Eu não pedi, não. Não quis saber. Pensei que se ele acreditou no que quis que ficasse 

com a sua crença. Foi depois de 1935, daquela quartelada doida que fizeram, aquela 

maluquice. A coisa estava fervendo. Getúlio montou no cavalo e disse: “Agora é que eu 

vou me segurar aqui.” Foi isso que eles fizeram, a burrada deles. 

 

JB – E lá dentro do Instituto ferveu também? 

 

HA – Se ferveu, não sei. Se fervesse, era entre os cientistas e médicos. 

 

JB – Seu Hamlet, o Carlos Chagas foi uma figura muito combatida na época, houve muita 

controvérsia em torno dele. O senhor acompanhou isso pela imprensa, na época em que 

ele era diretor da saúde pública?  

 

HA – Eu não estava muito por dentro disso, não. Mas tinha gente que não gostava dele. 

Agora, porque cargas d’água, eu não sei. Ele não era homem de conversar muito, não. Ele 

se preocupava com pesquisa científica. E tinha auxiliares de administração que 

procuravam, às vezes, fazer coisas com as quais ele não estava de acordo. Quando ele 

sabia, espremia eles. 

 

JB – Por exemplo. 

 

HA – No meu caso, quando fui reclamar daquele negócio de vidro. O Attílio também teve 

um caso que foi defendido por ele. Aquele servente que ele tinha, o Borges, era 

analfabeto, coitado.  Foi servente no tempo das obras, depois ficou. Mas não tinha 

nenhum tirocínio de organização. O Dr. Chagas foi buscar o Attílio no laboratório do 

doutor Muniz e do Aristides. Entrou no laboratório e disse: “Eu vou precisar do Borriello 

- ele chamava de Borriello - para trabalhar comigo.” Ele viu o jeito do Attílio trabalhar. 

O Attílio tinha capacidade, era muito caprichoso, muito limpo no serviço. E ele observou 

tudo, apanhou informação do Attílio, e foi buscá-lo. Aí o doutor Muniz disse: “Bom, o 

senhor é o Diretor, é quem manda. É quem dá ordem”. Como quem diz: “Por mim ele 

não ia.” Ele não ia deixar um auxiliar daqueles sair fora, mas o Chagas o levou para o 

laboratório dele. E aí o Attílio começou a botar aquilo lá em ordem, porque o Chagas não 

tinha tempo. Por isso o doutor Carlos Chagas gostou dele. Viu o serviço dele e mandou 

dar-lhe uma gratificação por fora do ordenado. Chamou o Vice-diretor - que era o 

secretário - doutor Leocádio Chaves e o Tesoureiro, e mandou que acrescentassem na 

folha de pagamento do Attílio uma quantia de gratificação. Eles não gostaram e não 

deram. Quando chegou o dia do pagamento, o Attílio me contou que o Chagas o chamou 



 

 

83 

 

e disse: “Deram-lhe a sua gratificação?”, “Não, doutor Chagas, não deram não.” Aí ele 

chamou o Vice-diretor e o tesoureiro: “Por que vocês não deram a gratificação para o 

Borriello, conforme eu mandei?” Eles deram uma desculpa qualquer. E o Chagas disse: 

“Bom, então no próximo pagamento tem que dar dobrado”.  Quando chegou no outro 

pagamento, ele foi em cima do Attílio, porque ele já sabia com quem estava lidando e o 

que estavam querendo fazer com ele. “Ô Borriello, lhe deram a gratificação do mês 

passado e deste mês?”, “Doutor Chagas, não deram nenhuma gratificação.” Aí ele 

mandou chamar o pagador, o tesoureiro, que era o Waldomiro, e o vice-diretor, e disse: 

“Afinal, quem é o diretor aqui? Sou eu ou são vocês? Eu não dei ordem para fazer isso? 

No próximo pagamento tem que dar a gratificação do rapaz desde o primeiro mês. Senão 

vocês vão se ver comigo”. Quando chegou no outro mês, ele não esperou o Attílio falar 

não, perguntou: “Ô Borriello, já lhe deram a sua gratificação?” Ele mandou dar. E aí o 

Attílio passou a receber uma gratificaçãozinha a mais. 

 

JB – Seu Hamlet, era comum os funcionários ganharem gratificação por fora? 

 

HA – Em alguns casos sim. Só se o funcionário fosse muito bom, e o cientista se 

interessasse em arranjar. 

 

NB – Nem hora extra pagavam? 

 

HA – Não, não havia isso. O doutor Oswaldo também não ganhava hora extra. Ele ficava 

lá trabalhando até de madrugada, ia tirar um sono no dormitório dele no quarto andar, e 

nunca botou na folha de pagamento o extraordinário. Mas quando os cientistas se 

interessavam em arranjar uma gratificaçãozinha por fora para o empregado, geralmente 

acabavam dando. 

 

NB – O senhor sabe das ligações políticas do doutor Chagas? 

 

HA – Não. 

 

NB – O senhor nunca ficou sabendo disso? 

 

HA – Disseram-me que quando o doutor Chagas foi nomeado diretor de Saúde Pública, 

esse cargo eqüivalia mais ou menos a Ministro da Saúde. Ainda não existia o Ministério 

da Saúde. Parece que o doutor Chagas nunca quis receber os vencimentos de diretor da 

Saúde Pública. Só recebia de Manguinhos. Quando ele morreu, a fortuna dele era um 

níquel de 400 réis que tinha no bolso. Ele morreu pobre. Parece que o dinheiro dele ficou 

depositado e acabaram dando para a viúva, em consideração. Porque ele nunca quis. Podia 

receber, mas ele achou que não devia. 

 

JB – Isso era coisa que os técnicos comentavam? 

 

HA – Comentavam por lá, uns com os outros. Essas coisas sempre escapam. Tem um 

ditado que diz: “Quem sabe bem da vida do patrão é o empregado.” 

 

NB – É verdade. 
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JB – Eu estive lendo uns jornais de 1925, 1926 e havia muitas acusações dos adversários 

de Carlos Chagas, dizendo que os pesquisadores de Manguinhos se beneficiavam 

mantendo laboratórios fora de Manguinhos e enriquecendo com esses laboratórios. 

 

HA – Ah! Isso eu não sei. 

 

JB – Teve um quiproquó danado. 

 

HA – Isso eu não sei. Eu só sabia que chegou até a ter corrente contra o doutor Oswaldo. 

Eu acho que uma das correntes que não gostavam muito do doutor Oswaldo talvez fosse 

o próprio clero. Só aquela declaração dele de não querer missa, já tinha uma conotação 

anti-clerical, não é? Quanto ao resto, eu não sei. Doutor Oswaldo sofreu muito com as 

oposições. 

 

NB – Foi no período da Revolta da Vacina contra a vacinação obrigatória, em 1904.  

 

HA – Pois é. O doutor Chagas também sofreu oposição não sei por que razão. 

 

JB – Seu Hamlet, ainda sobre o J. Pinto – a gente está trabalhando sobre as fotografias 

feitas por ele que tem lá em Manguinhos – o que o senhor poderia falar sobre o J. Pinto? 

Ele tinha outras atividades profissionais fora de Manguinhos? A gente não conhece 

praticamente nada sobre ele. 

 

HA – Que eu saiba não. Eu nunca soube que ele tivesse algum atelier fora de casa ou fora 

de Manguinhos. 

 

JB – Ele não trabalhava para alguns jornais? 

 

HA – Isso eu não posso lhe dizer porque eu não sei. 

 

NB – O senhor sabe se ele foi a alguma expedição dos cientistas?  

 

HA – Também não me lembro porque ele ficava muito lá no laboratório fotográfico, 

fazendo, por exemplo, as fotografias dos trabalhos científicos que precisavam se 

publicados. Ele ficava muito amarrado ali. O Francisco parece que sabe alguma coisa do 

filho dele, que também acabou trabalhando por pouco tempo em Manguinhos. 

 

JB – Ele era baiano? 

 

HA – Acho que sim. Vim saber disso há pouco tempo. 

 

JB – E tinha algum outro fotógrafo lá também, seu Hamlet? 

 

HA – Se tinha algum que fazia alguma coisa particular, por amadorismo? Que montava 

às vezes até dentro do laboratório mesmo? 

 

JB – Nós encontramos uma referência a um fotógrafo, José Teixeira, que teria feito 

fotografias de uma daquelas expedições. 
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HA – É possível que houvesse, mas eu não me lembro. 

 

NB – Quer dizer, que o senhor se lembre, fotógrafo era só o J. Pinto. 

 

HA – Só. 

 

NB – Ele trabalhava sozinho? 

 

HA – Algumas destas fotografias do meu pai foram feitas por ele. 

 

JB – Foi ele quem fotografou? 

 

HA – É. Mas nesta não está o nome dele porque que recortei o pass-partout que estava 

muito ruim. Embaixo tinha o J. Pinto. Não sei se nessa outra lá dos fundos de casa aparece. 

 

NB – Esta da qual o senhor está falando – é bom para a gente esclarecer aqui na fita – é a 

que o senhor está com o Simão, que é seu padrinho, não é? 

 

HA – É. 

 

NB – E está a sua irmã aqui embaixo, num carrinho. 

 

HA – Eu não sei se, por exemplo, na saída da igreja, no casamento, ele foi fotografar. Ele 

era espontâneo; era uma pessoa que não dizia não; muito alegre e brincalhão. 

 

CA – Pode ser que algumas fotos que eu tenho lá em casa, tragam o nome. 

 

HA – É. 

 

NB – Quer dizer que o eu pai era amigo do J. Pinto? 

 

HA – Eles se davam. 

 

JB – O senhor se lembra onde ele morava? 

 

HA – Parece que morava no subúrbio da Central. Foi o J. Pinto quem descobriu o 

D’Almeida. Já ouviu falar no D’Almeida, o carteiro das borboletas? 

 

NB – Ah! Sei. 

 

HA – Foi o J. Pinto quem o descobriu, sabiam disso? 

 

NB – Sabíamos. 

 

HA – Então não preciso contar mais. 

 

NB – Já nos contaram a história do carteiro. 
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HA – Pois é. Foi o J. Pinto que, fazendo visita a um parente ou amigo dele, por acaso, o 

descobriu na Piedade, num subúrbio da Central. O J. Pinto parece que tinha bicho 

carpinteiro – não parava quieto em lugar nenhum. Ele andava por todo lado: ia para cá, ia 

para lá. Era ativo. (rindo)  

 

WH – O interessante nessa história do carteiro, é que ele era um especialista em 

borboletas, mas era autodidata. Ele entrou no Instituto já com um nível de cientista. 

 

HA – Pois é. O que eu soube e li sobre o D’Almeida, é o seguinte: ele era um carteiro, 

mas tinha um hobby, que era caçar borboletas. Depois começou a criar borboletas em casa 

a partir dos ovos. Passou a observar as lagartas, o que elas comiam, de onde vinham, etc. 

Ele começou a desenvolver aquele hobby pelo lado científico. 

 

WH – Mas ele não chegou a cursar a faculdade nem nada. 

 

HA – Não. Ele tinha uma certa instrução, tanto assim que recebia correspondência 

estrangeira. 

 

WH – Ele tinha publicado trabalhos no exterior. 

 

HA – Era conhecido lá fora e não aqui dentro. O doutor Lauro Travassos – eu o conheci 

muito bem – que era o maior entomologista de Manguinhos e do Brasil, conheceu os 

trabalhos do D’Almeida através da correspondência científica vinda de fora – em alemão, 

francês, inglês, etc. Ficou curioso para saber, afinal de contas, quem era esse homem, 

onde poderia ser encontrado. Conversando com o J. Pinto, falou desse desejo de querer 

conhecer o D’Almeida. Num domingo, o J. Pinto foi visitar um amigo ou parente na 

Piedade e escutou quando o carteiro foi passando na rua. Disseram: “Olha, o carteiro das 

borboletas”. O J. Pinto entabulou conversa com o D’Almeida e disse que ele não ia ter 

mais sossego na vida (risos). Parece que o J. Pinto nem dormiu direito essa noite. Assim 

que amanheceu o dia, ele se mandou para Manguinhos e foi logo procurar o doutor 

Travassos. Disse que tinha descoberto o homem das borboletas, sabia quem era, onde 

morava e que estivera conversando com ele. 

 

Fita 6 - Lado B 

 

HA – Os dois se arrumaram e foram à casa do homem. Quando chegaram encontraram 

uma coleção de borboletas que deixou o Travassos de água na boca. Ele começou a ver 

os trabalhos do homem e ficou admiradíssimo. Tentou levá-lo para Manguinhos, mas 

como ele não tinha nível universitário, não lhe deram um título relativo. Deram-lhe um 

título que não correspondia à sua capacidade, só para admiti-lo. Ele acabou ficando. Eu 

não sei como foi a história, porque não o conheci pessoalmente. São coisas que eu escutei 

em conversas. 

 

WH – O senhor sabe se ele chegou a fazer faculdade, se chegou a se formar em 

veterinária, ou alguma coisa assim? 

 

HA – O que eu sei é que ele, para poder receber correspondência estrangeira, por exemplo, 

em alemão, procurou aprender alguma coisa nessa língua. O alemão que ele aprendeu não 
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dava para bater um papo sobre ciência e letras. Só resolvia para aquela área da 

entomologia. 

 

JB – Ele conhecia o jargão, não é? 

 

HA – Isso é feito uma história. Eu vou desviar, pode? 

 

JB – Pode. (rindo) 

 

NB – Depois a gente volta. 

 

HA – É o seguinte: eu li ou me contaram, eu já não me lembro mais. Estavam numa praça 

dois senhores discutindo sobre problemas científicos. Os dois não se coordenavam muito 

bem. E ao lado, sentado no banco da praça, tinha um pária, um homem maltrapilho, 

escutando. Ele ficou escutando e viu que eles não se coordenavam muito bem. Então 

disse: “Olha, nem um nem outro está com a razão. Isso que vocês estão falando aí é isso, 

isso, isso, isso...” Tudo científico, uma conversa relativa ao que ele escutou e que ele 

sabia. Os dois cientistas disseram então, um para o outro: “Que coisa! Quem sabe esse 

infeliz não é um coitado que está com alguns problemas de amor, está frustrado, 

desgostoso da vida. Vai ver que ele foi abandonado pela mulher ou pela namorada e vive 

por aí jogado, não liga para mais nada.” Começaram a conversar com o homem, 

perguntando onde ele havia aprendido aquilo. Ele disse: “Não é nada não, meus amigos. 

Eu fui preso por causa de uma briga e eu fui condenado. Fui colocado na cadeia misturado 

com uma porção de gente que tinha livros. Então, quando os que estavam lá já há mais 

tempo foram embora, deixaram um dicionário científico e eu como não tinha nada para 

fazer, para passar o tempo comecei a ler aquele livro desde a letra A. Quando me 

mandaram embora, eu larguei o livro. Quer dizer, que até a letra K, vocês podem 

perguntar o que quiserem que eu respondo. Daí em diante eu não sei mais nada.” (rindo) 

É o caso, por exemplo, do D’Almeida. Falar de borboleta, em alemão, podia falar o que 

quisesse porque naquela área ele distinguia. Era francês, inglês, italiano, espanhol, porque 

ele, de acordo com a necessidade, ia procurar saber. E também escrevia. O Lauro 

Travassos ficou embatucado até que conheceu o homem. E foi o J. Pinto - o Pinto 

Fotógrafo - quem o descobriu. Ele andava meio enjambrado, botava gravata e colarinho, 

mas a roupa era toda folgada, não era agarrada no corpo. O guarda-pó dele, branco, quase 

arrastando no chão. (risos) 

 

JB – É que nem o cientista que a gente imagina. 

 

HA – Estou falando do J. Pinto, o fotógrafo. 

 

NB – Ele era baixinho, como você estava dizendo. 

 

HA – Ele era baixinho. Não largava o guarda-chuva. 

 

NB – A medida do guarda-pó, como disse sua sobrinha, era uma só.  

 

HA – Eu sei que o Oswaldo Cruz andava com o dele arrastando também. Aquela turma 

toda andava com o guarda-pó arrastando no chão. Depois é que foi subindo, feito roupa 

de banho de mar. Roupa de banho de mar foi subindo, subindo, foi cortando as mangas, 



 

 

88 

 

cortando as pernas... Eu me lembro de mulher indo à praia com a roupa de banho amarrada 

no tornozelo, com pano até o pulso. Vocês chegaram a ver isso. 

 

JB – Não. 

 

HA – Mas sabiam que existia, não é? 

 

NB – Sabíamos. 

 

HA – Pois foram cortando, cortando, até hoje, cortaram até demais. (risos) 

 

JB – Eu acho que hoje não tem mais quase nada para cortar. 

 

HA – Hoje não. Vejam se conseguem encontrar essas duas fotografias do J. Pinto com o 

doutor Oswaldo montado numa pulga e do J. Pinto numa mesa com o garfo e a faca na 

frente do prato, esperando para destrinchar a cabeça dele. A cabeça olhando para ele e ele 

olhando para a cabeça no centro da mesa. Uma mesa redonda e ele esperando, com a faca 

e o garfo na mão e o prato vazio, para espetar e comer. Talvez o filho dele tenha essa 

fotografia guardada. O Francisco, talvez, possa dar solução do filho dele. O Francisco 

nunca parou. Até hoje ele não pára. A coisa mais complicada desse mundo é o Francisco 

dizer assim: “Tal dia, tal hora eu vou na tua casa.” Não espera, porque se ele aparecer é 

casualidade. Ele se esquece desse compromisso e marca vários. (risos) O Chico não sabe 

dizer não. Corre para todo o lado; esquece até de ir pra casa. (risos) Quando o Francisco 

ajudou um professor da Universidade Fluminense a se preparar para o concurso de 

professor titular de Oftalmologia, nem em casa ele ia. Ficava no laboratório. 

 

NB – Os auxiliares eram muito dedicados? 

 

HA – Eram. Aqueles auxiliares dos cientistas de Manguinhos eram de uma dedicação, de 

uma sinceridade! Também tinha uma coisa: se eles aprendessem que esta garrafa tinha 

que ficar nesta posição aqui na mesa, poderiam mandar botar de outra maneira que eles 

diziam: “Não, o doutor mandou botar assim e assim é que vai ficar.” Por causa da 

confiança na capacidade e na sinceridade do trabalho do auxiliar, para onde os cientistas 

fossem, aquele servente tinha que ir. Não sei qual foi o cientista que uma vez parou de 

fazer uma pesquisa porque o servente tinha se aposentado e ele não se acertava com 

nenhum outro.  

 

NB – Eles eram, segundo o seu Attílio, imprescindíveis. Eram eles que mantinham o 

laboratório funcionando, cuidavam dos animais, das experiências, etc. O cientista de vez 

em quando ia olhar como é que estava aquilo, mas quem mantinha, fazia a repicagem – 

como dizem – das culturas, eram eles. Essa história do mendigo que o senhor contou é 

perfeita! Se ficasse mais um pouco na prisão saberia da letra K em diante. Nós nos 

perguntamos porque não conseguimos ficar na prisão mais um pouquinho, para saber até 

o fim do alfabeto. 

 

HA – Se vocês querem saber determinadas coisas pequenas, têm que pegar um 

funcionário desses que ainda está vivo – porque morto não fala – para contar 

determinados detalhes, minúcias do que se passava com os cientistas dentro dos 

laboratórios. 
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NB – Nós estamos fazendo entrevistas com eles. 

 

HA – Eu não contei que o doutor Oswaldo – não sei se foi ele ou outro – trouxe do Norte 

ou Nordeste um doente com leishmaniose, que acabou se tornando um exímio técnico de 

laboratório em anatomia patológica e histologia? Curou-se e ficou por ali. Acabou 

fundando um centro espírita em Bonsucesso com o nome de Oswaldo Cruz – o Abílio 

Lopes. (risos) 

 

JB – Você sabia da existência desse centro? 

 

NB – O seu Attílio nos contou do centro, só que ele não sabia de onde vinha. 

 

HA – O centro veio do Lopes. Ele tinha essa concepção religiosa e fundou o centro, 

inclusive com pessoas de Manguinhos que tinham a mesma concepção religiosa do 

espiritismo. E está lá até hoje. É uma sociedade espírita com fins... 

 

WH – Beneficentes. 

 

HA – É. Tem até um mini hospital para os associados. Meu irmão mais novo, o Basílio, 

foi operado lá porque ele era sócio. Esse meu irmão tinha mania de espiritismo também. 

Eu conversava pouco com ele porque não adiantava conversar, nenhum convencia o 

outro. 

 

NB – Seu Hamlet, eu gostaria de terminar nossa entrevista perguntando sobre seu trabalho 

com o Walter Oswaldo Cruz. Como é que, depois de ter saído de Manguinhos, o senhor 

voltou a trabalhar em Manguinhos com o Walter, agora particularmente? 

 

HA – Quando entrei para aquele curso do Instituto de Química e Farmácia da 

Universidade do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, tinha um rapazinho que também 

estava fazendo o curso de vidraria. Ele aprendeu com o alemão e um outro professor, um 

gaúcho descendente de russos - o Eduardo - a fazer algumas coisas. Trabalhava direitinho. 

Não sei como é que ele foi parar no laboratório do doutor Walter. Naturalmente, o doutor 

Walter, precisando de um vidreiro, conversou com conhecidos e chegou a esse rapaz. Ele 

ia a Manguinhos duas ou três vezes por semana fazer trabalhos para o doutor Walter. 

 

NB – Mas não tinha lá o setor de vidraria que poderia abastecer o laboratório do doutor 

Walter? 

 

HA – Tinha, mas seu laboratório de pesquisa, segundo eu soube, era mantido por uma 

instituição norte-americana – Ford ou Rockefeller. Essas grandes empresas norte-

americanas descarregam uma certa quantidade da sua renda para fins filantrópicos, 

porque diminuem os impostos. Acham que é mais interessante dar o dinheiro para uma 

instituição científica humanitária, do que para os cofres do Governo, que tem ratos como 

em toda a parte. Isso porque ele não tinha, em Manguinhos, a assistência financeira que 

achava que precisava ter ou porque o diretor não ia muito na missa dele, não se cruzavam 

muito bem. Tanto que quando ele queria uma coisa qualquer era uma dificuldade adquiri-

la legalmente. Ia no almoxarifado pedir um troço, não tinha; queria uma coisa, não tinha. 

Então, o rapaz que estava trabalhando com ele fez um concurso para o Banco do Brasil e 
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entrou. Porque, apesar de trabalhar em vidraria, ele formou-se em economia e foi 

trabalhar em Santa Catarina no Banco do Brasil. O doutor Walter pediu que ele arranjasse 

um substituto. Ele falou com o Eduardo, aquele professor da Faculdade, que me indicou. 

Ele já tinha me mandado para Volta Redonda, para lecionar vidraria na Usina Nacional. 

Ele teve um aneurisma e morreu. Eu ainda peguei ele de cama; um bom sujeito; 

inteligente e muito competente. Então ele me mandou, com esse rapaz, para me apresentar 

ao doutor Walter. Aí combinei com ele: ele me pagava por hora de serviço, não me lembro 

agora quanto, mas era relativamente compensador.  

 

NB – O senhor trabalhava em outro lugar, nessa época? 

 

HA – Eu trabalhava não me lembro onde, não sei se em Volta Redonda no laboratório de 

produtos terapêuticos.    

 

NB – O senhor já conhecia o doutor Walter? 

 

HA – Já, de Manguinhos. Ligeiramente, mas conhecia. Não tinha intimidade. Tinha mais 

intimidade com o irmão dele. 

 

NB – O Oswaldo. O senhor sabe quando foi isso? 

 

HA – Isso foi uns anos antes dele morrer. 

 

NB – Então foi por volta de 1966. 

 

HA – Ele me disse que íamos ter férias coletivas, que em fevereiro voltaríamos. Eu disse 

que enquanto ele achasse que eu podia ser útil, estaria à disposição. Despedimo-nos com 

votos de Boas Festas, Feliz Ano Novo, etc. Ele me pagou o mês de dezembro. Depois é 

que eu soube da morte dele. 

 

WH – Então, o senhor chegou a pegar o laboratório fechado. 

 

HA – Não. Eu soube que ele tinha morrido pelo jornal. 

 

NB – Pois é. Mas o laboratório dele já estava lacrado. 

 

HA – Eu nem fui mais lá. Ele morreu durante as férias coletivas. Tinha uns dez ou 15 

dias. O quê eu ia fazer lá? Aí eu vim a saber que o laboratório dele havia sido lacrado. O 

material para trabalhar em vidro vinha todo da América. Eram tubos de vidro pirex, 

conexões esmerilhadas, etc. Eu me lembro que quando cheguei lá, havia uns tubinhos que 

tinham um estilete com dois bastões soldados na boca do tubo até o fundo. Só tinha solda 

na boca do tubo. Quando eles enfiavam ali o rabo do rato - porque eles escareavam o rabo 

do rato, sangravam e enfiavam ali -, para o rato não balançar tinham aqueles dois 

bastõezinhos soldados. Mas como aquilo só tinha um ponto de apoio quebrava com certa 

facilidade. Ele mandou que eu consertasse, disse que o vidro não prestava. Eu falei que 

não era o vidro e sim outra coisa. Eu já sabia o que era. Peguei os tubos, fui para o 

maçarico e fiz uns tubos novos e aqueles outros eu soldei no fundo. Quer dizer, ficou 

soldado em baixo e em cima, isto é, ficou com dois pontos de apoio. É lógico que com 

mais resistência. Então a coisa mudou de figura. Juntei uns poucos e fui lá entregar a ele. 
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“Pronto Doutor, estão aí os seus tubinhos. Será que conforme eu fiz vai dificultar o seu 

trabalho na pesquisa? “, “O que você fez?”, “Eu soldei no fundo porque o que estava 

acontecendo era isso, isso, isso, isso assim, assim. Na mesma hora eu detectei que o 

problema era esse.”, “Ficou muito melhor. Eu pensei que não pudesse fazer.”, “Não é o 

senhor que tem que pensar que não pode. É o vidreiro. O senhor tem que dizer ao vidreiro 

como é que o senhor quer a peça de vidro. Agora, o vidreiro que se vire para fazer. Se ele 

não sabe, ele não faz. Agora, se ele sabe, ele faz.” Ele olhou para a minha cara, riu e disse: 

“É, agora tu também vais ter menos trabalho para consertar.”, “E o senhor vai ter mais 

sossego para pesquisar”, (risos) “Ah! Gostei. Gostei da tua. Veja você, estiveram aqui 

três vidreiros, nenhum deles teve essa idéia” (risos), “Cada um tem um grau de 

inteligência, doutor, o senhor sabe melhor do que eu”, “É você não é fácil não”. 

 

NB – Ele sabia que o senhor era filho do senhor Basílio? 

  

HA – Devia saber alguma coisa, pelo menos o irmão dele sabia. 

 

JB – E ele se lembra daquela conferência? 

 

HA – Ah! Eu não falei nada, não. Não toquei em assunto nenhum. Porque também não 

sei com que mentalidade ele estava lá. Não sei se ele estava lá por casualidade ou não. 

 

NB – Casualidade é difícil, não é? 

 

HA – Não, porque o indivíduo pode assistir a uma coisa que ele é contra para se capacitar. 

 

NB – Claro. 

 

HA – Não é verdade? 

 

JB – Pouco provável. 

 

NB – Não, mas é verdade. 

 

HA – Um belo dia, ele me chamou no laboratório dele, que ficava no Pavilhão Carlos 

Chagas, se não me engano - um prédio grande, comprido. 

 

NB – Onde hoje é a Patologia. 

 

HA – É. Lá era o laboratório. E a oficina era num canto. Não me lembro o andar. Ele 

chegou perto e disse: “Escuta, William, estou precisando de uma torneira com cinco 

entradas e uma saída, porque eu estou com um trabalho e preciso fazer uma mistura 

simultânea de cinco reações diferentes. E quero juntá-las através de uma torneira. Então, 

tem que ter cinco entradas e uma saída.”, “O senhor tem algum desenho, alguma 

fotografia?”, “Não. Eu não tenho nada disso. Nunca vi. Mas eu preciso de uma torneira 

dessas.”, “E como é que vai ser, doutor?”, “Você vai ter que tirar de dentro da tua cabeça, 

porque eu preciso dela”, “Está bem. Está com muita pressa?”, “Vai com calma”. Aí não 

saiu mais do meu crânio: como é que eu ia fazer aquela torneira para ele? Eu nunca tinha 

feito uma igual. Eu vim para casa pensando na torneira. Peguei um papel, um lápis e uma 

régua, rabisca daqui, rabisca dali. Porque o problema não eram as cinco entradas, era a 
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saída. Como é que ia sair? Pelo macho da torneira, por exemplo? Só pode ser por aqui. 

Aí eu fiz. Desenhei à minha moda, levei para o laboratório, mandei brasa. Fiz duas 

torneiras grandes, largas. Quando terminou, eu vi que estavam bem feitas. Levei para ele 

e disse: “Olha, o que eu pude fazer foi isso. Se não der certo vai ser um problema.” Ele 

olhou, olhou. “Tem que sair por aqui. O senhor vai do êmbolo, vai numa, roda dali, vai 

noutra, roda dali, vai noutra, roda dali, vai noutra, roda dali e assim vai. É o único jeito 

para sair pelo canal do centro do êmbolo da torneira.”, “Mas está muito bom! Eu não disse 

que ias arrancar da tua cabeça? Agora tu me fazes uma outra, porque se quebrar essa eu 

tenho outra”, “Tá aqui”. Joguei a outra em cima dele. “Tu fizeste outra?”, “Bem, eu já 

sabia que o senhor ia pedir isso.” (risos) Ele ficou todo feliz da vida. Ele era assim. 

  

 


