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Data: 05/04/1996 

 

 

Fita 1 – Lado A1 

 

 

Introdução: 

 

AM - ...Com doutor Hélio Bezerra Coutinho, em 5 de abril de 1996, para o Projeto, de 

História e Memória do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, e da História da Saúde 

Pública em Pernambuco. 

 

HC - É, é, Montenegro, eu sou o filho de caçula, de uma família de oito irmãos. Quando eu 

nasci meu pai já estava numa situação econômica bastante estável o que não aconteceu com 

meus irmãos, meus irmãos mais velhos nasceram e, eu não tive problemas financeiros 

nenhum, na minha infância, e todavia, eu tive um problema muito sério. É porque eu nasci 

no que eu sempre considerei como uma família de gênios, né? O meu irmão mais velho, 

Aluízio Bezerra Coutinho, conhecido como o famoso professor Bezerra Coutinho e, logo 

em seguida vinha o meu irmão Everaldo Coutinho, vinham mais três irmãs, basta dizer que 

uma delas consegue ler e escrever em hieroglifo, do Médio Império, e finalmente nasci eu. 

Com temperamento muito alegre, muito brincalhão, enquanto meu pai era um homem 

extremamente sério, meus irmãos viviam para os estudos, e meu pai, com minhas 

brincadeiras, minhas far, farras que eu fazia e outras coisas mais, chocava muito o velho 

que considerava a ovelha negra da família. E o pai dizia: “Ó, não há herança ou você estuda 

e aprende, pra ser livre ou você vai ser empregado, quando crescer, vai ser um escravo, 

então a opção é sua”. De maneira que foi nessa família que eu cresci. 

O que realmente eu desejei fa, fazer na minha vida, a minha vocação, era pintura, eu queria, 

ainda hoje eu desenho muito bem e queria aprender a pintar. Mas meu pai era um homem 

muito experiente, muito vivido e dizia: ô Hélio, pra viver de que? Você, eu não sou o pai de 

Lula Cardoso Ayres, de maneira que você tem que ter uma profissão que lhe renda, agora 

quando você tiver uma situação econômica estável, você pinta o que você quiser, você pinta 

o sete, mas tem que pensar na, na, na manutenção da sua família, a família que você vai 

criar. E como vivido que já tinha um, um filho médico e uma filha médica, ele disse: Você 

deve ir pra Medicina porque segue um nas águas dos outros, pelo menos os livros já 

estavam em casa, né? e eu segui pra Medicina, aí. E logo de início eu vi que, que eu não 

tinha nenhuma vocação para médico. O que realmente me encantou na Medicina foi a 

Biologia. E eu então, o aspecto biológico da Medicina, eu me vinculei então logo a uma 

cadeira básica, no curso médico que, era convidado por Hélio Mendonça e _(?)___ de 

Almeida, eu fiquei na, no Departamento de Histologia e comecei a estudar Histologia numa 

                                                           
1 Legendas: 

(?) - trechos, expressões ou palavras ininteligíveis ou inaudíveis 

(...) - pausas curtas durante a entrevista 

(...) (...) - pausas longas durante a entrevista 

(int) - interrupção da gravação 

Itálico - palavras ou expressões citadas em língua estrangeira 

“aspas” - citações, títulos de obras ou palavras inexistentes oficialmente 
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época que ninguém nem sabia no Brasil, em Recife o que era Histologia nem pra que 

servia, né? E assim foi minha, meu trajeto na Faculdade de Medicina. 

 

AM - Agora voltando a sua infância, como é que foi a sua infância, como era o cotidiano da 

sua infância, onde é que vocês moravam... 

 

HC - Eu morava em Olinda. Quer dizer, eu nasci na, no, ali na rua Amaro Bezerra, uma 

casa que hoje foi demolida, hoje é um edifício chamado Senhor de Engenho, ali vivi até os 

cinco anos de idade. Daí eu fui, meu pai se mudou pra Olinda, comprou uma casa na rua do 

Sol, número 271, ali em Olin, Olinda, e nós fomos pra lá, sobretudo porque minha mãe 

sofria muito de asma aqui em Recife e em Olinda ela não tinha esse problema, e nós fomos 

e eu vivi em Olinda até os dez anos de idade, quer dizer, aprendi a ler e a escrever em casa, 

com professoras particulares, os professores particulares e... até os dez anos. Quando eu 

completei, estava com nove pra dez anos, é... minha irmã já tava fazendo o, o, iniciando o 

curso ginasial, uma das minhas irmãs, Edite, na, no Colégio Santa Gertudes, em Olinda. 

Porque não havia Colégio secundário e, em Olinda, não havia. Então tinha uns meninos que 

sempre transportavam de Olinda pra Recife de bonde, era um flagelo. Aí papai disse: 

“Volta tudo pra Recife pra se morar perto da escola”, e voltamos pra rua Amaro Bezerra 

que a casa tinha sido alugada, papai pediu a casa ao inquilino e nós fomos pra lá. E eu fui 

matriculado no Colégio Americano Batista. E fiz meu curso ginasial todo no Americano 

Batista. Quando eu terminei o curso ginasial eu já tava decidido a fazer o pré-médico. 

Naquele tempo eram cinco anos de ginásio e depois dois anos de curso preparatório já 

orientado, direcionado pra o curso superior que você pretendia fazer. Eu fui pra, pra, 

matriculei-me então no Ginásio Pernambucano, né? onde eu fui um excelente aluno no 

primeiro semestre em todas as matérias, com exceção de Matemática, ora, minha ojeriza a 

números é uma coisa impressionante, eu acho que falta a, no meu cérebro a circunvolução 

responsável pelo, pelos números. Então evidentemente, eu não passaria nunca num curso 

pré-médico nas mãos do professor Ribeiro. Que não era nenhum fera, mas era um homem 

exigente, eu não sabia, estava totalmente despreparado. Transferi-me então pro Oswaldo 

Cruz onde formava a vida, que o curso de a, de Matemática era uma tranqüilidade e nem 

era mais matéria de vestibular, tinha mais essa. Fiz o meu pré-médico lá, no Americano 

Batista, e no, no Oswaldo Cruz, fiz o vestibular e passei. E, fiz então o curso médico, que 

foi muito bom, reputa um bom curso até, o ter, o quarto ano, que no quarto ano eu fui 

convocado pelo exército, naquele período que a guerra tava acabando, aquela confusão 

toda, onde eu servi dois anos e três, treze dias. Faço questão de referi esses treze dias eu 

não abro mão deles, não me serviram pra nada, só serviram pra eu depois eu poder juntar na 

minha aposentadoria. Mas acontece que eu trabalhei realmente trinta e sete anos na 

Universidade, nem isso o tempo do exército serviu, né? Mas, o fato é que, foi bastante útil 

sob outros aspectos. E, formei-me em 48. Desde o segundo médico que eu comecei a ajudar 

meu irmão no laboratório de análises que ele tinha, de maneira que eu me formei e 

continuei trabalhando com ele. depois eu fui pros Estados Unidos, quando voltei fiz minha 

livre docência e foi, lá nos Estados Unidos é outro drama muito sério que nós passávamos 

pelo seguinte, eu fui pra Chicago, né? e já estava lá há dois meses, três meses em Chicago, 

tinha começado todos os cursos, eu tinha iniciado a minha tese pra mestrado tudo isso, 

quando então o edifício que eu morava se incendiou, né? e eu só consegui salvar minha 

mulher vestida de camisola, e nada mais, perdi tudo que tinha, passaporte e o, o dinheiro, 

tudo, tudo, tudo que nós possuíamos. Eu então me apavorei e quis voltar pra Brasil, né, mas 



 

 
 

6 

 

a minha mulher disse, não volta não. Se você voltar, você vai ser vai ser um indivíduo 

frustrado a vida toda e jamais conseguirá se libertar da tutela do seu irmão. Ouviu? E eu 

então resolvi seguir os conselhos da minha mulher, que naquela época tinha vinte e poucos 

anos é, tinha 24, 23 anos, e, fiquei até o fim, completei a minha bolsa, não defendi a minha 

tese de mestrado, porque o mestrado não era reconhecido no Brasil, ninguém reconhecia, 

ninguém sabia nem pra que servia, o que era o mestrado. E eu então trouxe a minha tese e 

usei a tese aqui pra um concurso de livre docência com que eu defendi minha posição na 

Universidade. De modo que foi... 

 

AM - Esse, esse acidente foi indenizado lá, não? 

 

HC - Nenhuma, nenhum, eu não tinha nenhuma espécie de seguro, eu era uma pessoa to..., 

26 anos eu tinha na época. 

 

AM - Mas o, o prédio lá... 

 

HC - Nada, nada, não, não houve nada. 

 

AM - Vocês perderam tudo? 

 

HC - Tudo, absolutamente tudo. Ficamos durante cerca de um mês comendo uma vez por 

dia porque ninguém tinha dinheiro pra comer três. E isso mesmo porque esse jantar era 

servido por um brasileiro que hoje é professor de bioquímica na Paraná, Metribacila, que 

nos chamávamos pra casa dele e nos oferecia, ninguém sabia a situação que a gente tava, 

sabia que a gente tava apertado, mas num naquele ponto. E jantávamos lá com ele, minha 

senhora usava a roupa da, dada pela Cruz Vermelha e eu, roupas emprestadas por Metri, eu 

era muito magro, Metri já pesava mais de cem quilos, uma coisa que Metri dava três voltas 

no meu corpo mas, foi bem, fui tocando pra frente, com um mês a situação normalizou, 

com a vinda de uns dinheiros atrasados que não tinha sido feita a remessa aqui do Brasil, e 

eu consegui me equilibrar. E con, terminei meu, meu período em Chicago, passei pra, lá em 

Chicago não só eu fiz o treinamento em Histoquímica, com Jorge Gomeri que era 

inegavelmente a maior autoridade do mundo na época em Histoquímica, mas fiz também 

todo o curso de Histologia, todos os créditos de Histologia com Brummer, que na época era 

autor daquele “Tratado de maxmo__(?)__ que era o livro básico de Histologia na época. E 

então terminadas então essas minhas atividades, eu me transferi pra Universidade de 

Michigan, e fui então aprender embriologia humana com Bradley Pather em Michigan e, e, 

e Histofisilogia de glândulas endócrinas com BunderBacker, com que eu completei o meu 

treinamento lá. Foram dois anos de muita luta, viu? Não foi fácil não, viu? Eu costumo 

dizer que eu fui uma criança, que eu fui criado assim, extremamente protegido dentro de 

uma estrutura familiar muito rígida, os meus irmãos se consideravam meus pais, quer dizer, 

eu, tinha que pedir licença a todo mundo pra tudo, e era aquele sistema de educação muito 

bom por sinal, mas eu, no meu caso fui extremamente exagerado e me vi num mundo 

hostil, pra resolver todos os meus problemas por mim mesmo, então eu digo, foi a minha 

grande psicanálise na vida, quer dizer, eu fui uma criança, voltei um adulto. 

Cientificamente eu voltei até com alguma presunção, né, pensando que, que, que fosse, que, 

que tivesse. é... imaginado pelo menos a extensão da minha ignorância, o que depois eu 

verifiquei que eu estava muitíssimo enganado, era muito maior ainda, é muito maior ainda 
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de tudo que eu possa imaginar. E vim pra cá e, e me dediquei de corpo e alma à 

Universidade e ali fiz minha vida, né? 

Voltei diversas vezes aos Estados Unidos e, já é outro, outra história, né? 

 

AM - E, nessas, nessas outras voltas aos Estados Unidos voltou como o quê, como... 

 

HC - Eu voltei é, é, uma vez como, com a bolsa da própria Universidade e o professor 

Joaquim Amazonas me concedeu pra eu terminar uma pesquisa que eu tinha iniciado. 

Depois eu voltei convi, pela, como, numa segunda bolsa da Fundação Kellog, que foi quem 

me levou pela primeira vez, por que nesse meio termo, eu fiz, muito interessante, eu fiz um 

concurso de catedrático de odontologia e venci o concurso. E o diretor, a Fundação Kellog 

me acompanhava muito de perto, e veio o diretor da Fundação e disse: “Hélio, agora você é 

o chefe, nós podemos equipar o se laboratório, e dar tudo que você precisar pro ensino e pra 

pesquisa”. Eu fiquei radiante, né? “É, mas tem um problema, você foi treinado pra ser 

professor em Medicina e você está com a cátedra em Odontologia. Nós daremos o material 

se você concordar ir pros Estados Unidos pra um treinamento intensivo em Histologia 

dentária. Agora, se você, após esse, esse treinamento, quando você voltar, nós equiparemos 

seu laboratório”. E eu fui, larguei tudo, minha clínica, tudo, tudo e fui “mimbora”, pros 

estados Unidos, lá passei seis meses, depois segui imediatamente pra Inglaterra, já ia a 

convite do professor Pince e do, do Conselho Britânico, passei outros seis meses, quando 

voltei, a Fundação Kellog deu tudo que eu precisava e nós montamos uma cadeira no 

Departamento de Histologia, na Faculdade de Odontologia daqui que foi considerado pela, 

pela ABENO e pela CAPS, como a, a cadeira padrão do Brasil. Ouviu? E nós recebíamos 

inclusive professores de todas as faculdades brasileiras, todas de Odontologia pra serem 

treinados e adestrados por nós, aqui em Recife. Conseguimos essa proeza graças ao apoio 

da Fundação Kellog. 

 

AM - E aí? 

 

HC - Hum? Bem, depois veio uma reforma universitária, eu fui pro Engenho do Meio, 

fiquei, é... frustrado porque Odontologia acabou como curso, né? A integração que nós 

tínhamos com os colégios clínicos, desapareceu, quer dizer, foi criado um fôsso muito 

grande entre as cadeiras clínicas e as básicas, o que foi na minha opinião, extremamente 

destrutivos, e o que é pior, quando juntaram com Medicina, jogaram no meio saco, no 

mesmo saco, gatos que não se entendiam, ouviu? e então isso trouxe uma série de 

problemas de relacionamento humano extremamente desagradável pra mim, ouviu?  

A essa altura então, eu recebi um con, uma carta, foi muito interessante, que me chegou 

uma carta, vinda de Porto Rico, do Professor Norma Herds, que eu nunca, não sabia quem 

era, dizendo que ele tinha recebido um grante de 250 mil dólares do, do governo americano 

pra desenvolver uma experiência educacional, que era a utilização, vê se o ensino 

programado podiam ser utilizados na área do ensino médico, né? biomédico, da área 

médica. E então ele era o professor de Histologia de Porto Rico, ele então tinha pedido a, a 

OEA e a Fundação Kellog que indicasse um, um especialista sul-americano para, em 

Histologia para acompanhá-lo nesse trabalho todo, participar desse trabalho estava previsto 

pra ser realizado em dez anos. E, eu não sei porque estas duas instituições indicaram meu 

nome. E ele então me convidava pra ir a Porto Rico, né, dizia ó, a passagem já está na 

agência da, da PANAN, aí em Recife, né? Aí eu disse: “Mas meu Deus, que história é 
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essa?” E tava passagem mesmo aqui, eu não sabia nem, o que era ensino programado, né, 

perguntei na Universidade a gatos e cachorros, ninguém sabia. A única pessoa que me deu 

alguma informação foi um amigo meu, Romildo Pessoa, que era do departamento de 

Matemática. Eu disse: “Romildo você já ouviu falar nisso? leia essa carta aqui”. “Eu estou 

entendendo”. “Você tá entendendo? O que é isso?” Aí Romildo disse: “Hélio eu não sei. 

Mas eu já uma vez ouvi referência, isso é um novo método de ensino. Agora o que é eu não 

tenho a mínima idéia”. Eu disse, “então eu vou ver, né”? E lo, e segui pra Porto Rico e 

terminei trabalhando dez anos junto com Norma Heris e todo grupo. 

Ô, esse ensino programado, na realidade mostrou que você pode, aumentar 

consideravelmente a produtividade do ensino, e a produtividade que você mensurava 

através da equação da produtividade, onde números vezes qualidade é diretamente 

proporcional a vezes número, qualidade e inversamente proporcional a custo vezes tempo. 

E, ao “invêz” do professor dar uma aula, as aulas eram então apresentadas com recursos 

audiovisuais. E um sistema de aferição contínua, que naquela época era extremamente 

difícil, que nós não tínhamos ainda os computadores que hoje se dispõe, que dizer, o nosso 

problema é que nós começamos trinta anos antes do que era, pra ter começado. Mas o fato é 

que o, o, essas aulas, eram tradu, eram preparadas por um do, da equipe que, um professor, 

um especialista da equipe, revista por nove outros da equipe, e então se reduzia o, o, o 

roteiro definitivo. Esse roteiro então era colocado em que, era interrompido todo instante 

por questões, perguntas pra se saber o progresso do aluno, ouviu? e quando ele devia 

retornar pra repetição, aquilo era jogado em fita magnética e ao, o conteúdo era apresentado 

é sincronizado com projeção de slides. E o interessante é que os alunos de Pernambuco, de 

Recife tiveram o mesmo aproveitamento dos alunos de Porto rico, da Universidade de 

Missouri. E depois eu levei o método pra testar em outras situações sócio-econômicas, 

culturais, étnicas e verifiquei que em Moçambique, em Angola e em Coimbra, os resultados 

eram absolutamente superboníveis, ouviu? eram realmente, era uma revolução. 

 Mas isso, como toda coisa que é um impacto, e que cria uma nova mentalidade, os 

alunos aderiram de imediato, mas houve uma reação muito grande do, do, dos professores, 

não só daqui, mas do Brasil todo e até do próprio, no próprio Estados Unidos, que diziam 

que nós íamos desempregá-los, ouviu? E então, a Univer... Marcionilo Lins, eu não sei 

porque cargas d’água, resolveu fazer um inquérito, aquele, o coronel Heleno Castelar que 

trabalhava lá, no planejamento da Universidade, foi inquéritos, o que é que os alunos 

achavam dos cursos, e, eles foram unânimes na área médica a dizer que o, o ensino a 

Histologia superava tudo mais, e que as outras cadeiras deviam adotar a mesma 

metodologia. E eu pensei que isso fosse ser a minha é, sublimação, mas foi a minha 

desgraça (risos), você que é historiador, sabe que a força de Albuquerque, mandou uma 

carta pra o Rei Dom Manuel, ouviu? lá de ___(?)___ quando termina esta carta dizendo, 

nada ofende mais um português do que o sucesso do seu vizinho (risos), e então o meu 

sucesso foi a liquidação do, do, não só aqui, como em Porto Rico, quando os resultados 

foram então divulgados criou-se tamanha situação e dificuldade pra Norma Heris, que 

Norma Heris pediu demissão e foi pra Universidade do Texas. Com que a coisa parou. 

Agora, entregamos ao, ao Helv Service americano todos nossos resultados. Esses resultados 

foram transferidos, foram dados a Universidade de Harvad que correu uma grande 

experiência lá programando, programando toda essas áreas, todas as matérias da área 

médica. Mas, os professores de Harvad se insurgiram contra o sistema e o Reitor terminou 

perdendo seu lugar, viu? Quer dizer, o, o mérito é tão bom, que ninguém quer (risos). 
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AM - E, é foi interrompido depois desse... 

 

HC - Totalmente. Ime, cortaram todos, todas as verbas, então você veja o seguinte: uma 

aula audiovisual, onde você tem um gravador e tem um projetor de slides acoplado. Queima 

a lâmpada do projetor, você não tem dinheiro, uma lâmpada, sobressalente pra ser substituir 

na hora; o, o gravador se descontrola, começa a falar com aquela voz de Pato Donald. É 

possível funcionar? Não. 

Então quando eu pensei que a Universidade fosse me dar todos os meios pra sublimar o 

nosso trabalho, que já antevíamos naquela época que o computador é que ia ser a grande 

solução para o problema, cortaram-me tudo. Eu então caí, ora, dez anos que você está fora 

da bancada, na, na no trabalho cotidiano do laboratório e se dedica ao ensino, ficou olhando 

pro ar. Ter que voltar, e eu não tava mais atualizado, ouviu? Eu não estava mais atualizado. 

E precisava me atualizar. Que inclusive, nesse meio tempo, tinha surgido o microscópio 

eletrônico, a imuno-citoquímica, e eu me sentia completamente desatualizado. Consegui 

com, com, graças ao Conselho Britânico, eu fui “mimbora” pra Inglaterra, né? Foi uma 

coisa muito, extremamente, útil pra mim, porque eu consegui me atualizar. Mas que me 

trouxe grandes constrangimentos, por que quando eu solicitei a contrapartida do CNPq., 

que era as minhas passagens, ouviu? pra ir viajar, porque o, o British, o Conselho Britânico 

só dava hospedagens, despesas, não. A passagem é do, da parte do CNPq., que é, dentro do 

convênio de cooperação bilateral. Então a minha licença de afastamento pra isso era 

bloqueada no SNI, no DSI de Brasília. Isso durante anos sucessivos. Até que eu soube que 

eu estava com a cassação branca, na, no DSI. Sob a alegação que eu tinha assinado um 

manifesto favorável à Fidel Castro, quando Fidel Castro ganhou aquela revolução em Cuba. 

E que eu tinha ido pra, pra Portugal, pra ensinar em Coimbra, praticamente pela história 

que me contaram, não sei até que ponto ela é real, que ninguém tinha acesso a, aos acessos, 

aos arquivos do SNI, eu acho que eles disseram que eu que tinha levado a senha pra 

Revolução dos escravos(?), não sei bem, ouviu? O fato é o seguinte: Mas isso foi muito 

bom pra mim porque eu, fui à Brasília e me entendi seriamente, uma séria conversa com o 

coronel lá, do SNI e mostrei que eu simplesmente não podia ter ido, ter assinado nenhum 

manifesto a favor de Fidel, não é que eu não goste, não simpatizasse com Fidel, era porque 

naquela época eu estava nos Estados Unidos trabalhando lá, numa das minhas viagens. 

Então como é que eu podia? eu não tinha o dom da ambigüidade. E depois, que eu tinha ido 

pra Portugal, não tinha ido fugido, num momento que eles não tinham dado a minha licença 

e afastamento, eu não ia perder o, a oportunidade de ser catedrático de Coimbra. Eu então 

tinha tomado a minha licença prêmio e viajado legal, com a licença prêmio você pode sair 

pra qualquer canto. Com isso então, foi, eu fui retirado da lista negra, eu sei, nem sei que 

lista é, e foi, foi até muito gentis, que inclusive me, me, me refundiram o dinheiro das 

passagens que eu já tinha dado como perdido e de viagem feita de vários anos atrás. Então 

minha vida tem assim, uma série de, de conotações. 

 

AM - Só, só uma per... uma curiosidade, e, e o senhor não conseguiu averiguar quem fez 

essa denúncia? 

 

HC - Não, nem quero. Quer dizer, hoje você pode, mas eu não quero. Porque só pode ter 

sido uma pessoa muito ligada a mim. 

 

AM - Da Universidade? 
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HC - Com toda certeza. E eu não quero. Eu prefiro não saber. Não quero, quer dizer, isso, 

isso, esse oferecimento me foi feito. 

 

AM - Ah! Foi feito lá? 

 

HC - Não, não lá nesse momento. Mas, depois que, que houve a redemocratização, um 

amigo meu que é deputado perguntou se eu não queria e tal, não, por hipótese alguma, não, 

não, nem me fale numa coisa dessa. A anistia não perdoou tudo? (risos) então tá todo 

mundo perdoado. Não houve esse constrangimento comigo. 

 

AM - Você foi lá e resolveu? 

 

HC - Foi. E então Monsenhor Ferreira Lima, que era tio de meu genro, né, então, Hélio, eu 

acho que você é a única pessoa que conseguiu se safar dos arquivos, do, do, DSI (risos) 

 

AM - Mas, aí, aí, como foi sua experiência em, na Inglaterra, nesse período? 

 

HC - Não, não. A minha experiência, com a Inglaterra, a consolidação, nós inici, nós 

fizemos na Inglaterra nessa época, desenvolvemos linha de pesquisa excelente. Que foi 

sobre a secreção de insulina em marsupiais, no timbu, no gambá. E, onde nós mostrarmos 

que esse animal, por ser muito primitivo, tem um tipo de secreção diferente. Isso então deu, 

uns trabalhos muito interessantes. Esses trabalhos já requeriam conhecimento e domínio 

técnico em histoquímica que no Brasil ninguém fazia na época. Mas eu então, fiz todas, 

com doutor Harry Soul, no departamento de Lester, de patologia de Lester na, na Inglaterra, 

e foi diversos trabalhos publicados no exterior sobre o assunto. 

Depois então, quando eu estava na FIOCRUZ, mas era difícil você trabalhar na 

Universidade. Manter um convênio dessa ordem, porque no próprio departamento. A 

reforma universitária, isso é uma coisa que eu queria que você destacasse, que na minha 

opinião, e desse eu não me arredo, reforma universitária destruiu a Universidade 

brasileira... Porque extinguiu a cátedra. Não é que o catedrático fosse uma figura 

fundamental. Muitas vezes o catedrático transformava aquilo ali como um bem de raiz e 

queria transmitir para os seus filhos, fosse que maneira fosse, quer dizer, é, não era a 

melhor solução, mas, mas havia uma coisa, havia a disciplina. E, hierarquia científica 

dentro do departamento. 

Com a reforma universitária o que é que aconteceu? Ora, naquela época mesmo eu já tinha 

mais de dez anos no exterior. Tinha trabalhado nas melhores Universidades do mundo, e 

ninguém me enganava em, em Histologia no Brasil. Eu já era pesquisador conferencista do 

CNPq. e bolsista nível A, quer dizer, o ponto mais alto do CNPq., aqui no Brasil. Graças a 

esse meu adestramento. Então quando se reuniu o departamento, a minha opinião era 

contestada por menino cheirando a leite, recentemente contratados. E as soluções que eu 

propunha, nem sempre era a mais fácil a execução. Resultado: eu era sistematicamente 

derrotado, em pleno. E toda, de maneira que eu me transformei numa pessoa extremamente 

incômoda. Ouviu? Que inclusive estava trazendo perturbação, ao novo sistema que tinha 

sido instalado. Foi isso que me levou a minha aposentadoria da Universidade. Quando eu 

me convenci que eu estava fingindo que ensinava e os alunos estavam fingindo que 

estavam aprendendo. Quando eu vi isso, quando eu cheguei a essa conclusão eu fui à 
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Reitoria, pedi minha aposentadoria. foi o que eu fiz. Agora eu acho isso, que a reforma 

universitária destruiu a, a hierarquia do saber. Que é a única que deve imperar dentro de 

uma Universidade. Ouviu? E aí então os resultados. A queda de todos os departamentos. 

Fracasso da Universidade. Culpa-se, não se culpa-se nada. É a própria estrutura. Quem é 

hoje o chefe de departamento que quer exigir a freqüência, pode exigir a freqüência de um 

colega, se ele sabe que daqui a quatro anos ele vai, pode cair nas mãos desse colega. 

Ninguém. Então ninguém manda mais, virou uma, uma... casa sem dono. Na sua estrutura 

básica, que é o departamento. Eu acho, eu sou muito democrata, tenho assim, umas tinturas 

socialistas, mas eu acho que dentro de, de uma Universidade, esse, esse sistema não pode 

prevalecer. Em nenhum país socialista do mundo isso existe. Duvido uma coisa dessa na 

antiga União Soviética, na China, na Albânia, mas tá, eu gostaria, gostaria que me 

mostrassem os resultados, ouviu? 

 

AM - Mas, continue. 

 

HC - Pois bem, então é muito difícil você falar, é muito, muito, são 50 anos do, do esquema 

de trabalho, né? Algumas coisas vão esquecendo.  Sim, aí sobre falávamos, sobre o, o 

contato com a Inglaterra. Então o grupo com que eu trabalhei em Lester, transferiu-se pra 

Berdin, na Escócia. E lá, então, depois desse se instalarem em Berdin, eles então me 

escreveram, convidando pra continuar a cooperação científica. A essa altura eu não estava 

mais na Universidade. Eu estava no Aggeu Magalhães. Então foi tudo muito mais fácil. 

Porque eu era o vice-diretor, André Furtado era o diretor, quer dizer, e nós falávamos a 

mesma língua, né? E nós sentíamos que o Aggeu Magalhães estava num, numa situação 

seríssima, naquela época e que precisavam um arejamento, né? E esse, e então eu fui a, a 

Berdin e fechamos os, os convênios com eles. E, numerosos trabalhos tão sendo publicados 

por acaso eu tô escrevendo um, vou lhe mostrar aqui... tão aqui... nesses dois anos todos são 

trabalhos nossos com os grupos de lá... estão em... porque hoje em dia, pesquisa biológica 

atingiu tal estado de complexidade que sozinho você não pode fazer nada, ouviu? Então 

vendo isso aí pelos autores, pelo, você vai ver o seguinte, que o quê que tem aqui? Aqui 

tem patologis, histologista, que sou eu, tem microbiologista, tem parasitologista, 

imunologistas, patologistas, pediatras, ouviu? endocrinologista, olhe, é um mundo, que é 

recrutado, então a unidade integradora é o projeto de pesquisa. Quando se organiza o 

projeto... 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

HC - No trabalho, o grupo se desfaz. Num trabalho dessa ordem. é um trabalho que não tem 

dono. Ouviu? Eu não sou, o proprietário desse trabalho. Esse trabalho representa o 

pensamento de um grupo heterogêneo, ouviu? Essa é que é a verdadeira pesquisa integrada. 

O que você consegue fazer trabalhando com pesquisadores europeus, e norte-americanos, 

mas que jamais você consegue no Brasil. O pesquisador brasileiro, ele sofre um processo 

de, de, de uma endogenia terrível, quer dizer, ele é ele. Ele se acha o dono de tudo. Não tem 

a mentalidade de participar dentro de um projeto de pesquisa. É muito difícil conseguir um 

Nogueira como nós conseguimos aqui em Minas Gerais pra se juntar ao nosso grupo, isso é 

uma exceção. As tentativas todas eu fiz deliciar colegas de São Paulo ou de, ou do Rio, ou 
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de outros Centros, fracassou. Geralmente eles diziam: muito bem e quem é que vai 

financiar esse trabalho? O trabalho vai ser financiado pela, pela União Européia, pelo 

Conselho Britânico, pelo CNPq., tá tudo bem. Eu preciso de tantos milhões. Queria logo 

equipar um laboratório, às custas de um projeto. Isso não existe. Ouviu? Ou então, eu, eu, 

a... desde que eu seja o autor principal. Mas meu amigo, olhe, o autor principal em toda 

parte do mundo é o dono da idéia. Hoje se sabe que essa, o fato de ser o primeiro, segundo 

ou terceiro é uma coisa muito relativa, não tem valor nenhum num trabalho em equipe. Mas 

ninguém se convence. 

Inglaterra é uma tranqüilidade. Agora mesmo vai sair no próximo ____(?)____, o excelente 

trabalho nosso, onde nós descobrimos as funções das glândulas de Brunner. Glândulas 

essas conhecidas, existentes no duodeno, conhecidas há, há, há mais de um século, há um 

século e, que ninguém sabia a função. Nós descobrimos, ali no Aggeu Magalhães, 

trabalhando em conjunto com o grupo de Northeran e de, de Heberbin. Tá no pleno, vai sair 

agora, ouviu? Agora, eu sozinho jamais teria conseguido fazer isso. Ouviu? Eles também 

num, jamais poderiam ter feito. Porque são excelentes patologistas, imunologistas, 

bioquímicos, tudo isso, mas não são morfologistas, ouviu? E é da, a minha formação é uma 

formação de morfologista. Então, agora, com todas essas deficiências que eu procuro saná-

las convocando as pessoas certas para trabalharem comigo. 

 

AM - E o período que você e André tiveram... 

 

HC - Olhe, quando eu me aposentei, da Universidade, eu então, sabia da existência do 

Aggeu Magalhães, mas num, num imaginei nunca, num imaginei jamais a possibilidade de 

ir trabalhar ali. Por outro lado, na época o Aggeu Magalhães não era Instituição, que 

atraísse ninguém. Então eu fiz, com as minhas economias, uma casa, comprei um terreno na 

praia de Tamandaré, fiz uma casa na, na beira-mar, e fui terminar meus dias em, em 

Tamandaré, uma opção maravilhosa, né? quando então, num belo dia me chega lá André, 

cha, mandando me chamar, vim à Recife, lá estava Sérgio Arouca e Morela minha espera, 

né? Eles iam fechar, a FIOCRUZ ia fechar o Aggeu Magalhães por falta de produtividade 

científica. Dizia que não, não, de maneira alguma correspondia ao gasto que se fazia, que 

era insignificante, o próprio gasto, insignificante. E Morel então pediu a Arouca que não 

fechasse, ele era o vice-presidente de pesquisa, desse uma última oportunidade que ele não 

se sentia, ele como pernambucano não se sentia bem vendo fechar o Aggeu Magalhães, e 

tal. E o que resolveram foi chamar uma pessoa de fora, um, um grande tirossim 

administração, indivíduo que tivesse um elo tremendo pra botar a casa em ordem, né? E 

esse indivíduo foi chamado foi André Furtado, né? E então André, que era muito meu 

amigo, era meu amigo que eu tenho ainda hoje, é meu melhor amigo na, no ambiente 

universitário, André condicionou a aceitação dele, a contratação dele a minha contratação 

(tosse), que eu preciso de uma pessoa, primeiro eu não sou médico, então eu não sei como 

os médicos do Aggeu vão reagir, eu sou biólogo. Segundo lugar, eu quero uma pessoa 

extremamente entendida em administração. eu tinha dez anos nesse projeto de Porto, Porto 

Rico. E, essa pessoa é Hélio Coutinho. Se Hélio aceitar, eu aceito. Se não, eu não aceito, 

né? E lá chegou um problema pra mim, né? E eu pedi um prazo, até a noite pra, dar a 

resposta e fui pra casa aperreadíssimo, contei tudo a minha mulher, minha velha, e quando 

foi 7 horas eu saí, me vesti todo, saí pra ir pra casa de André, onde tinha preparado, Ana 

tinha preparado um jantar muito bom, pra, Arouca, pra Morel, e pra mim, tal, pra ouvirem a 

minha decisão, e ali resolver tudo (tosse), eu ia sair, Jaci perguntou: como é, você aceita ou 
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não aceita? Eu não aceito não (tose). Por que você não aceita? Não aceito porque eu tô com 

minha vida, já tive raivas demais na Universidade, como é que eu agora vou me meter 

numa fria dessa ordem? E eu estou com minha casa em Tamandaré, tô com a vida que eu 

pedi a Deus, como é que eu vou me enfiar, não vou não. Aí eles, tá certo. Agora, o que 

acontece é o seguinte: é, e André aceita? André não vai aceitar, que ele condiciona a 

aceitação dele a, a minha. Ou vão os dois juntos, ou não entra ninguém. Aí Jaci disse: Olhe, 

sabe qual é a minha impressão? vocês dois são dois roncadores. Roncadores é uma 

expressão que se usa muito em Portugal, porque tem um peixezinho muito pequeno lá, que 

quando ele pega a isca, faz uma luta medonha, você pensa que trouxe uma truta que não 

tem tamanho, porcaria, piaba, né? vivem falando de todo mundo aqui na Universidade, não 

há Reitor, nem administrador que preste na opinião de vocês, e na hora que, chega uma 

coisa dessa, vocês correm com a séda. Você veja bem o que você vai fazer. Eu então saí 

com meu carro, fui pra casa de André e no caminho eu fui pensando: meu Deus, o que é 

pior pra mim? enfrentar esse desafio, ou agüentar minha mulher me arrochando o resto da 

vida? (tosse) Eu então, aceitei, né? Aceitei e Arouca nos deu dois anos, né? pra pôr em 

ordem o Aggeu, repare só, dois anos. Aí André disse: tá muito bem, mas em preciso de 

dinheiro. Porque as verbas que nós temos são insignificantes. Aí Arouca disse 

textualmente: não vão receber um tostão a mais. Eu seria um irresponsável se eu fosse 

alocar recursos da FIOCRUZ, numa massa falida. Porque vocês dois não vão pôr esse 

Aggeu em ordem. Nem Jesus Cristo se descer na terra conserta aquilo. Eu só estou 

atendendo um pedido de Morel. 

 

AM - Disse isso textualmente? 

 

HC - Assim na mesa, jantando. E, como é? Agora vocês virem-se. Você já pensou, meu 

velho? E nós nos viramos, né? Primeiro foi montado um, um, um, como se chama? Tá me 

faltando a palavra, um planejamento, objetivo, ouviu? baseado nos estudos de John Barsan, 

Universidade de Oklahoma, ouviu? de__(?)__ do Aggeu, onde nós diagnosticávamos as 

deficiências, levantávamos as nossas metas, objetivos, quer dizer, um planejamento, 

consistente e, criarmos inclusive instrumentos de avaliação dentro disso. E, com isso nós 

começamos a trabalhar. E o fato é o seguinte, que, que, é, do, é, quatro anos depois, a 

Organização Mundial de Saúde considerava o Aggeu Magalhães como exemplo para o 

mundo. Então eu me considero, extremamente, recompensado. Como eu acho que essa é a 

sensação de André Furtado. Porque eu fiz o planejamento, teórico da coisa, claro, 

discutindo com André todos os itens, avaliando, todo dia nós, trabalhávamos em cima 

disso. As estratégias, quer dizer, só havia um, um, um, lá dentro um doutor que era Eridan. 

Ninguém tinha mestrado nem doutorado. Nós conseguimos bolsas, André conseguiu bolsa 

pra todo mundo, mandamos o povo todo pra fora, pro exterior. Quem quis ir. Só não foi 

quem não quis. esses mesmos não podem nem se queixar que então nós trouxemos o 

exterior pra cá. Foi quando o Conselho Britânico, entrou com, e... todo esse grupo de 

Heberdin, Northeran vive todo ano aqui com a gente. Treinando, adestrando nosso pessoal, 

que por, ou por dificuldades financeiras, problemas de família, idade, ou falta de domínio 

da língua, tudo isso, não tem condições de sair, e então eram treinados lá. Hoje nós temos 

aquele Centro lá, que, que é uma honra pra todos nós, né? E que felizmente está em 

excelentes mãos, a atual diretoria, e... está levando aquilo pra frente e... e... de que forma 

muito bem. 
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Eu, meu problema, eu cometi um erro, de avaliação muito grande na Universidade. Eu 

pensei, que se você produzisse cientificamente, você teria um reconhecimento. Não 

reconhecimento em termos de melhoria de cargos, isso eu nunca desejei, eu num, sou 

péssimo administrador, eu num dirijo nem minha casa, quem dirige é minha mulher, então 

por que que eu queria ser Pró-Reitor, Reitor, nunca, isso, sempre tive um bom senso. Mas 

pelo menos eu queria, que me fosse dado algum material que me permitisse, melhorar a 

minha produção científica. Eu achava que por exemplo, publicando como eu sempre 

publiquei, nas melhores revistas do mundo, trabalhos feitos aqui, levava pro Reitor, 

entregava aos diretores, aquilo ali, morria ali. Nunca tive nada de especial. Enquanto eu via 

indivíduos de uma mediocridade brutal, serem amparados, terem verbas especiais, 

montarem laboratórios, magníficos, ouviu? simplesmente por quê? Porque viviam 

bajulando, os, os Reitores e as direções que, que reinavam, imperavam na Universidade, 

ouviu? O preço que eu teria que pagar, para ter meus equipamentos ali entro, dados pela 

Universidade, que se eu estava produzindo, a obrigação da Universidade era dar, não era 

pra ficar sucateados lá, ouviu? era um preço muito alto. Era o preço ma minha 

subserviência. e eu nunca paguei esse preço, essa moeda ainda hoje não foi cunhada. Eu 

então comecei a lutar pra conseguir subvenções próprias. Então eu arrastei dinheiro da 

Fundação Kellog, eu lhe disse, que equipei meu laboratório. Eu arrastei dinheiro do 

Conselho Nacional de Pesquisa, sa CAPS, da FINEP, ouviu você? do, Fundação Banco do 

Brasil. A Fundação Banco do Brasil eu creio que investiu um, cerca de um e meio milhão 

de dólares, em equipamentos pra meus trabalhos. Isso tudo, conseguido, a fundo perdido, 

entendeu? Zero da Universidade. Mas da Universidade, nunca, nem, um muito obrigado. 

Quando eu levei meu pedido de aposentadoria para a Universidade, que num tive acesso ao 

então Reitor, mas entreguei à, à secretária dele, né, olhe aqui é meu pedido de 

aposentadoria e tal. Agora, eu só peço que ele me dê uma declaração dizendo que permite 

eu continuar a trabalhar no laboratório como bolsista do CNPq. Ela foi lá dentro, voltou, 

disse: olhe, o Reitor mandou dizer que se você tá pedindo aposentadoria pra ser 

recontratado, pode se esquecer disso, porque não vai lhe recontratar jamais. Eu digo, diga a 

ele que longe de mim, nunca passou pela cabeça semelhante idéia, que ele pode ficar 

tranqüilo. E foi a aposentadoria despachada num tempo mais rápido. Ouviu? Eu acho que 

em 48 horas eu estava, aposentado, ouviu? Que também, por, por não ter rabo de palha, eu 

sempre tive a minha independência.  

Eu era, eu quando eu passei, quando eu fiz a minha livre docência em Odontologia, eu já 

lhe falei, as Escolas foram separadas, não foram? Muito bem. E eu era, o, livre docente, 

fiquei como catedrático interino, até que fosse realizado o concurso de catedrático. Muito 

bem. Fui pros Estados Unidos, fiz a minha tese lá, pra __(?)__ e fiquei aguardando o 

concurso. Por mais esse, concurso, mas devido a problemas, de ordem burocrática e eu não 

sei quais mais, o, esse concurso só foi realizado seis anos depois. Então eu já estava há 

cinco anos na interinidade. Quando Juscelino Kubitschek assinou um decreto é, é 

efetivando na função, todo funcionário público que tivesse interino há mais de cinco anos. 

Então, na odonto, na, na Universidade foi aquela maravilha, foi aquele “auê”. 

Eu, mas eu, “cê”veja como o sujeito é idiota, eu não sei se era excesso de vaidade, 

infantilidade, eu não sei, eu mandei um ofício à Reitoria, renunciando aos direitos que o 

decreto de Juscelino me dava e pedindo abertura do concurso, de títulos e provas, né? E fiz 

o meu concurso e passei com distinção. Então eu não tenho rabo de palha. Isso me deu 

então a, a liberdade de ser muito franco, com todos, me dei muito bem com todos eles, as 

minhas divergências, serão divergências, eu não digo, doutrinárias, mas operacionais. Que 
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eu achava que a coisa não podia, não devia estar sendo feito de uma forma que era feita, 

pode ser até que eles é que estivessem certos, ou não pudessem fazer, quem sabe? 

Pessoalmente todos eles foram amigos meus e eu os respeito, então. Nada contra eles, mas 

nunca me encaixei dentro do sistema da, da Universidade, nunca. Ouviu? 

Deles ____(?)____ não, isso nunca aconteceu, não fui ajudado, não tive nenhuma ajuda 

especial. Mas por outro lado, eu nunca fui sistematicamente perseguido, isso não. 

 

AM - Quer colocar alguma coisa? 

 

HC - Não, não, (...) pergunta. 

 

AM - Desse período não, algumas passagens... 

 

HC - Na... há algumas coisas que me marcaram muito, quer dizer, eu, o, eu me lembro, que 

eu era menino e, que havia aquela atividade política muito grande, Cristiano Cordeiro, 

liderava aqui, e Cristiano é nosso parente, que o nome dele é Cristiano Coutinho Cordeiro, 

e, eu vivia aquilo, torcia por Cristiano, aquela coisa toda, eu me lembro que quando veio a 

Revolução de 35, eu, era menino, tinha dez anos, tava, morava em Modernos, que 

Alvorada, aquela história toda, aí quando chegavam as notícias, prenderam Alcedo, 

prenderam Lamartine, prenderam, e tudo quanto era Coutinho tava sendo preso, e então a 

minha mãe, coitada, toda se, muito católica, toda seis horas reunia então as, o, a, os filhos, 

três filhas e a mim e dizia, acendia uma vela de, de Nossa Senhora e vamos rezar pra 

Evaldo e Aluízio não serem presos. E então tinha que puxar a reza. Aí mamãe dizia assim: 

“Bem, Nossa Senhora só, só, só aceita os pedidos de inocentes, e então o único inocente 

que tem aqui é Hélio. Hélio você começa o terço”. Aí eu começava, mas não tinha a 

prática, né? Resultado: eu não ia dizer isso que minha mãe, coitada de mamãe, ia ficar em 

desespero, né? Então eu passava pelo menino inocente, o resto da noite, enquanto todo 

mundo dormia, eu era pedindo perdão a deus (risos) pela mentira que eu tinha pregado 

(risos), você já, coisas assim, maravilhosas. 

Quando eu era, segunda classe primária, na Escola pública, funcionava numa casa, junto da 

casa que eu tinha nascido. Naquele tempo tinha uns testes, que o estado fazia, todos os 

meninos matriculados no, e esses testes depois eram julgados, né? e eu fui pra Escola 

Experimental, pra me submeter àqueles testes, múltipla escolha, todo mundo tremendo, 

levei um tinteiro, um mata-borrão e uma caneta, com uma pena, e fiz. Quando foi então, 

uma semana... 

 

AM - Teste experimental pra (...) Vera Cruz? 

 

HC - Exatamente. O do Vera Cruz. E nós, nós saíamos tudo, dois a dois, lá da, da Capunga 

andando pra ir fazer a prova. Quando aí a notícia estourou, eu tinha tirado o primeiro lugar 

do estado todo, né? E a minha professora, uma velhinha maravilhosa, tinha sido então 

promovida (risos), por merecimento, como prêmio, e ela, chegou lá em casa delirando de 

felicidade, né? 

 

AM - Com, com a realização dela, né? 

 

HC - Ah! 
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AM - Toda realização dela. 

 

HC - Foi, foi, foi sim. E eu deixei que ela pensasse. Agora eu já tinha, quando eu cheguei 

na, eu já tinha vindo de Olinda perfeitamente preparado, que eu tive professores 

maravilhosos lá. E então fiquei consumindo o tempo, não ficar vadiando em casa, fui pra 

escola, mas, aí a velhinha foi quem recebeu todas as honras (risos). 

 

AM - E outras passagens, (...) 

 

HC - Dona Lilia Temporal, era o nome dela. 

 

AM - Lilia Temporal? 

 

HC - Uma pessoa, uma figura humana extraordinária. Essa senhora con, ensinava todas as 

classes. Menino, era um, uns trinta meninos endiabrados, dentro de uma, de, de uma sala, 

de uma casa valha, viu, onde havia também um filtro, com um, um, uma jarra com côco, 

pra gente tira água pra beber, né? Um quadro-negro e ela ensinava as, as quatro séries, 

enquanto uns meninos, uns estavam fazendo, faziam ditado pra um, outros tavam fazendo 

conta na pedra, outros tava, é, fazendo cópia, ouviu? Ela, ô, ô, ela mantinha, eu nunca vi 

uma pessoa tão organizada. Hoje em dia você vê um aluno do curso primário, só dá uma 

aulazinha ali, acha que é muita coisa, eu queria ver era naquele tempo. que era, o, o, o 

jardim, não tinha jardim da infância, era primeiro, segundo, terceiro e quarta classe 

primária. isso na mesma hora, né? 

 

AM - E ela segurava as quatro? 

 

HC - As quatro. Segurava. Inda empatava as brigas que a gente tinha lá dentro (risos).  

 

(...) (...) 

 

Me criei ali, nos Quatro Cantos, né? Ai, no, na Capunga, ali. E, no Colégio Americano, fiz 

amizade comdois meninos que eram filhos do pastor Hunguba Sobrinho, que morava ali na 

rua da Baixa Verde. 

 

AM - Como é que é o nome dele? 

 

HC - Hunguba Sobrinho. Era o pastor daquela Igreja Batista da Capunga. E então, eu ia pra 

casa dos meninos estudar e brincar à tarde e lá trás tinha um mangue, hoje, aquelas 

avenidas, aquilo tudo era um grande manguezal, né? E aí a gente jogava futebol, quando 

acabava os estudos, claro, e pescava ca, camarão e, e guaiamum, era uma, era uma 

maravilha, viu? Foi uma infância extremamente divertida. 

 

AM - E, e o seu período de, de... é, é... essa história que o senhor contou de, de Cristiano 

Cordeiro é muito rica, é muito interessante essa história. 
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HC - É, é eu é que sofri (risos), eu sofri mais que Cristiano. Cristiano, você conheceu 

Cristiano? 

 

AM - Não. Quer dizer, li as coisas dele, mas realmente... 

 

HC - É uma figura maravilhosa. Cristiano a gente _(?)_ ele. O, o, a coisa mais importante, 

mas Cristiano você foi preso setenta e cinco vezes? Fui. Então, ele disse: Olhe, você, não, 

há coisas importantíssimas quando a gente vai preso. Quando a polícia batia na porta eu já 

conhecia pelo modo de bater. eu então pegava a meu pijama, botava numa valisezinha a, a 

pasta de dente, escova, aparelho de barba, esse negócio todo e um tamanco. Sabonete e um 

tamanco com que eu ia, pra que um tamanco? Um tamanco é a coisa mais importante para 

um preso. Mas não pode, que história é esse rapaz? Sim, porque o tamanco, você pendura 

na janela da cela, na grade da cela, e ali você bota o sabonete, a escova de dente, a pasta, 

guarda tudo no tamanco, e quando de manhã você você vai tomar banho, o, os banheiros 

são imundos, você usa o tamanco pra, pra não sujar os pés. então, é o instrumento mais útil 

pro preso é o tamanco, não é uma maravilha? (risos) 

 

AM - Vocês tinham muitas conversas? Você, você e Cristiano tiveram... 

 

HC - Tive. Algumas, não muitas, algumas, mas já depois que eu estava na faculdade de 

Medicina, eu era muito amigo, como sou hoje ainda, do Marcelo Cordeiro, filho dele, e 

Marcelo então me aproximou muito de Cristiano, eu tive várias vezes com ele, ele já tinha 

vindo da _(?)_ de Goiás. Figura maravilhosa. Nunca reclamou do que tinha sofrido, 

comportamento do Partido Comunista com ela, nunca, nunca abria a boca pra re, contava os 

fatos, como tinha acontecido, mas nunca, reclamou coisíssima nenhuma. Era uma  figura 

extraordinária. 

 

AM - E, e nesse, nesse período, por exemplo, no período do, do ginásio assim, algum 

professor marcante, algum acontecimento marcante? 

 

HC - Olhe, o, no ginásio, o Colégio americano era um colégio misto. e um colégio com 

internato. E então, havia muitos meninos e moças que vinham do interior pra estudar, então 

era uma forma de culturas diferentes, quer dizer, eu era indivíduo por, criado num sistema 

de cidade, e me deparava com pessoas que eram, totalmente, uma outra estrutura, por 

exemplo, foi lá que eu conheci Zé Dantas, sabe quem foi Zé Dantas? Conheci lá, no 

Americano Batista. Ariano Suassuna era de lá também, quer dizer, esse pessoal que vinha 

do interior, então trazia uma outra concepção de vida, ouviu? e a gente via que o mundo 

não era isso que, que a gente tinha aqui. tinha fazendeiros, filhos de fazendeiros, era uma 

experiência, era um contacto, muito heterogêneo, viu? 

O colégio, como todo colégio era um contrato comercial. meu pai pagava e eles davam as 

aulas. Havia professores bons, havia professores fracos, havia professores justos, outros, 

prepotentes, grosseiros, ouviu? Então eu no Americano aprendi a sobreviver. Conheci o 

mundo, num, num vou dizer, na extensão que o “Ateneu”, de Raul Pompéia, não chega a 

tanto, viu? Mas conheci o mundo ali. 

 

AM - E, e... 
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HC - Agora, tinha uma grande vantagem. Quando papai me matriculou, disse que eu era 

católico. Nesse período todo que eu estudei lá, nunca fui pressionado, para a conversão ao 

protestantismo, nunca. Fui aceito, era um colégio extremamente liberal, ouviu? O que não 

ocorria com os colégios d padres que, nós tínhamos aqui. Tinha coisas muito boas ali. Não 

sei hoje, que tudo muda muito, né? 

 

AM - Bem, mas e, e, mas voltando a infância, outras lembranças da infância? 

 

HC - Que, que aqui tinha um sítio, atrás, muitas árvores frutíferas, então eu, eu tive uma 

infância maravilhosa, ouviu? que meus irmãos diziam: Ah! rapaz foi um privilegiado, nós 

não tivemos nada disso, e, tive uma infância muito boa, nunca tive problemas, minha 

família era extremamente equilibrada, papai e mamãe se tratavam com respeito, com 

carinho, era figuras maravilhosas, né? 

 

AM - E, o, o período da Universidade? Como aluno do, do, da Faculdade de Medicina? 

Faculdade de Medicina do Recife, né? 

 

HC - Do Recife. Era. 

 

AM - Quem era os professores marcantes? Tinha professores assim... 

 

HC - Olhe, na minha opinião, havia os professores que mais reprovavam. esses se 

destacavam pelo, era o Mário Ramos, Aldo Figueredo e o meu irmão, Aluízio. E por sinal, 

os três estavam no terceiro ano, ensinavam no terceiro ano. Os alunos diziam que quem 

passasse na mão desses três já era doutor. Bem, e era mesmo, viu? Agora, o, na minha 

opinião o melhor professor que eu tive, de todo curso médico foi Jorge Logmman que, 

ensinava dermatologia. eram aulas maravilhosas. Jorge Logmman na minha opinião, foi o, 

o, melhor professor que eu tive de todo curso médico. Digo isso com toda tranqüilidade. 

Ouviu? Pela sua erudição, pela sua dedicação, justiça do seu juramento, ora, era uma pessoa 

impecável. Agora, era um sofrimento, porque a gente tinha aula no, no Hospital santo 

Amaro. De nove às dez no Santo amaro, e já começava outra no Pedro II. E você saia, antes 

começava no Centenário. Você tinha, depois tinha que ir pro Santo Amaro. Do Santo 

Amaro corria pro Hospital Oswaldo Cruz. ouviu? E do Oswaldo Cruz. Ouviu? E do 

Oswaldo Cruz você ainda corria pra Universidade, pra ter aula de uma hora da tarde, pra ir 

ali pro Derby, pra Faculdade de Medicina. Então era uma correria desenfreada. ouviu? 

 

AM - Tudo de bonde? 

 

HC - Tudo de bonde. Ou a pé. Dois ou três colegas tinham automóvel, que geralmente 

levavam, completavam com outros colegas, enchiam os carros e levavam. Mas o negócio 

era o pé ou o bonde. Era um sacrifício medonho, viu? A, agora, quando eu cheguei, quando 

atingi o quarto ano médico, eu então fui convocado, né? Fui convocado, o exército chamou 

a classe de 24, aí a minha vida se complicou tremendamente. Porque eu tive, eu optei pelo 

CPOR, e, coincidia com o horário de aula. O exército garantia a nossa freqüência. Quer 

dizer, eu tinha freqüênciapra prestar exames. E a matéria? O conteúdo? Então eu me 

considero um aluno muito bom até o terceiro ano médico. Agora, a partir do quarto, quinto 

e sexto, não. eu caí, vertiginosamente. Porque eu tinha que estudar por livro, apontamento 
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de colegas, eu não podia ir as aulas, que eu estava no quartel. Então foi dois anos e treze 

dias que só eu sei, as coisas como se processaram, né? 

 

AM - E essa, esse período de vida no quartel deixou alguma lembrança? 

 

HC - Hum? Deixou. Deixou. Olha, foi uma experiência singular. Primeiro eu, o exemplo de 

como as coisas não devem ser feitas. Eu, eu já tinha, quando eu tava no quarto ano médico, 

quer dizer, desde o segundo eu lhe disse, no início da nossa conversa, que eu, trabalhava 

com meu irmão, ajudavam meu irmão no laboratório, era, o, instalava os tubos, então eu já 

tinha um, um domínio de eu já fazia aqueles exames todinhos que se fazia na época. 

Exames de, de sangue, de fezes, urina, sabia tudo aquilo. Então quando eu fui convocado, 

eu fui lá, o comandante, propus, e ao coronel, e propus o seguinte: ao invêz de eu ir, pra o 

corpo de tropa, cal CPOR, eu fosse lotado no Hospital Militar. Porque no Hospital militar, 

eu poderia ficar no laboratório, dar uma... 

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

HC - ... o superior, já o, o, o comandante, né? E propor ficar na, na, ser, ser destacado para 

o Hospital Militar. Ora, mas ele disse que não era possível. Ou eu ia pro corpo de tropa, 

mas como eu era aluno de, de uma Faculdade, Escola Superior, eu tinha direito à CPOR. Eu 

então no CPOR, tinha três opções, que era eu entrar no curso de infantaria, no de artilharia 

e no de intendência. Eram as três opções que eles me deram. Ora, eu nunca fui, eu sempre 

fui um homem de estar sentado lendo, né? Minha distração sempre foi a leitura. Nunca fui 

dado a, a grandes, a exercícios físicos, então eu não podia enfrentar a, servir na infantaria, 

pelo que meus colegas contavam. Artilharia, como é que eu podia ir pra artilharia, se eu não 

sabia montar à cavalo, que eu não sei porque era exigido, a, que o indivíduo soubesse 

equitação, né? Nem com ele eu podia se eu, péssimo na Matemática, calcular os ângulos de 

tiro dos canhões. Não podia. Restava o quê? A intendência, né? E foi onde eu dei com os 

costados. Então durante dois anos e treze dias, eu fui uma figura, totalmente inútil, pra o 

exército brasileiro. Ouviu? Porque eu, sistematicamente eu não aprendia aquilo, nem eles 

ensinavam o que prestasse. Os nossos comandantes não tinham o entusiasmo dos 

comandantes da, da artilharia, da, da infantaria, a gente vivia em completa ociosidade 

dentro do quartel, a realidade era essa, não se fazia nada. A não ser conversar. Fiz grandes 

amizades lá dentro. Tenho grandes amigos daquela época. Dois anos e treze dias, mas que 

eu prejudiquei a minha vida, porque eu deixei de, de, de, fazer, de, de, de tornar um, um 

bom médico, né? 

Quando eu voltei no sexto ano pra luta, aí o que é que eu tinha, era fazer um laboratório, 

num tinha mais outra opção, mas a essa altura eu já estava, já era monitor de Histologia, e 

então, eu vi que, que meu caminho era dedicação exclusiva na Universidade. E eu fui um 

dos pioneiros da dedicação exclusiva na Universidade. Antes desse regime especiais 

mesmo. Eu, entrei na dedicação exclusiva em mil novecentos... o que, parece que, setenta e 

um, se não me falhe a memória. Com a bolsa do CNPq., suplementava o meu salário. Sem 

nenhum vínculo empregatício, sem garantia de coisíssima nenhuma, nem receber os 

vencimentos. Que havia no CNPq. por questão de caixa, atrasava até três meses o 
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pagamento, né? Mas eu fechei consultório, deixei tudo e, e entrei naquilo que eu queria 

fazer.  

Quando chegaram regimes especiais de trabalho, de, de 40 horas, dedicação exclusiva, isso 

pra mim foi, foi uma tranqüilidade tremenda, porque eu já tava, eu estava no sistema sem 

nenhuma garantia, né? 

 

AM - É sua prática, né? 

 

HC - Ah! é. Mas eu num, num exitei, num exitei. Foi financeiramente, um prejuízo muito 

grande pra mim, porque meu laboratório me rendia muito, era uma coisa que eu tive que 

deixar muito dinheiro e eu tinha fortes credenciamentos na época, mas, também não vou 

dizer que a dedicação exclusiva lhe leve a uma vida miserável, você organizando, você 

pode, com simplicidade viver a vida toda, você tá vendo aqui nada de luxo, mas tô 

razoavelmente bem. Na minha velhice não preciso mais do que isso. 

 

AM - E, e como estudante ou depois é, como é, como é que o senhor viveu é, é, os períodos 

políticos, teve alguma participação política? 

 

HC - Tive, tive, tive. Eu, estava naquela passeata onde Demócrito morreu, né? Tava ali, no 

meio daquela confusão. 

 

AM - Como é que foi aquele momento? Como é que foi? 

 

HC - Olhe, aquilo ali foi outro absurdo. Nós fizemos um, um comício na Faculdade de 

Direito. Um comício que foi muito perturbado, tremen..., por provocadores. Eu me lembro 

deles vindo vestidos com aquela farda da, da, de fiscal da, da Tramwayse do, do, empresa 

de, de bonde, mortoneiros, controle, gritando, querendo Getúlio, aquele, perturbando, 

provocando. Mas ninguém, aceitou a provocação e sairmos numa passeata, para o Diário de 

Pernambuco, onde a coisa ia ser, ia ser dissolvida. Quando se chegou... 

 

AM - Isso foi quando? 

 

HC - Em 3 de março de 1945; 3 de março de 1945. Quando nós chegamos no meio da 

ponte Conde da Boa Vista, Gilberto Freyre subiu num carro, e fez um comício emplogando, 

um discurso empolgando, menino, foi aquela história toda. Quando foi descendo a ponte, 

Geraldo de Andrade que era professor... 

 

AM - Getúlio, como é que é, Gilberto Freyre sofreu muito com o período do Getúlio, né? 

 

HC - Foi, foi, e ele estava naquele meio, liderava aquele movimento e orientava o pessoal 

da Faculdade de Direito, os estudantes eram quem arrastavam os de outras Faculdades, né? 

quer dizer, eram mais politizados do que nós, na Medicina. Mas quando chegaram na, ali na 

Ponte, na Ponte, na ponte da Boa Vista pra entrar na rua Nova, Geraldo de Andrade 

apareceu em cima de uma marquise, numa loja que, onde antigamente era de um lado 

Primavera, era uma outra do lado de cá, e fez um discurso, onde ele disse que nós íamos ser 

emboscado, na praça, no Diário, da praça da _(?)_ do Diário de Pernambuco, na pracinha. 

Que estava sentindo, tinha recebido informações seguras que a polícia ia massacrar, meter 
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bala pra cima. Ora, era pra esse homem ter pedido pra dispersar, você não acha? Hum? Mas 

não. Vamos botar a bandeira do Brasil, vamos cantando o hino nacional. Ora, e foi, e 

fomos, e fomos emboscados. A realidade foi essa. 

 

AM - É, Geraldo de Andrade ele foi 

 

HC - Professor, meu amigo. Parece que eu estou vendo Geraldo falando. Mas nós 

caminhávamos pra uma emboscada, né? Depois veio aquela luta toda, se organizou tudo 

muito bem, quer dizer, eu mesmo entrei no Partido Socialista na, na época, num, e tive uma 

atuação razoável, dentro do Partido, que não tinha expressão política nenhuma, quer dizer, 

ele era uma cabeça sem corpo. Tinha uma direção muito boa, mas não tinha votos, né? que 

era naquele tempo o, o, as direitas diziam que os socialistas eram comunistas disfarçados, e 

os comunistas diziam que nós éramos a muleta da reação, então, meu filho, nasci dentro de 

duas máquinas, trituradoras dessas, não havia quem se sustentasse, né? Muita dificuldade... 

 

AM - O Pelópidas era também, né? 

 

HC - Não, Pelópidas não era, de maneira alguma. Aliás, tem uma história muito 

interessante... 

 

AM - Espere só um pouquinho... 

 

HC - Um dia, eu tenho uma casa em Pau Amarelo, e Pelópidas também tem, e um dia a 

gente sentado lá, tomando umas, uns uísques, né? e então falou-se em Partido Socialista, 

né? e eu disse que tinha sido, militante do Partido Socialista, né? Aí ele disse: “Que história 

é essa Hélio? Eu nunca lhe vi lá dentro, né?” Eu digo, “mas, e eu sou um socialista 

histórico”. Mas a beleza da história está aí. E eu digo: “Ô Pelópidas, porque eu fui fundador 

do Partido Socialista, eu fui do comitê, municipal, do comitê estadual, eu me lembro que 

quem estruturou o co, o comitê em Nazaré da Mata foi eu”, quer dizer, eu era estudante 

ainda, tinha uma atuação, depois, logo depois de formado, muito grande. “Agora, eu nunca 

vi você também lá. Porque naquela época você ficava em cima do muro, você não era, não 

se dizia socialista com medo de desagradar os comunistas. essa é que era a realidade, você 

não se definia, solicitado você foi _(?)___com Newton Cardoso, n vezes, todo mundo, 

todos nós pedimos a você pra entrar, você ficava naquela história e não entrava, não entrava 

porque você tinha medo do P.C., e você ainda me vem, você, é socialista histórico coisa 

nenhuma, aí, eu sou, só o que você é, pré-histórico”. (risos) Ele apareceu, quando ele 

apareceu, eu já tinha me desentendido do Partido com, com Julião, né? Porque depois 

Agamenon candidatou-se ao governo e, e, mas queria ter um respaldo de esquerda e, e 

então propôs através de Julião, eleger Baltar com o voto de cabresto como deputado 

estadual com o voto de cabresto do sertão e, Julião com aquele proselitismo dele reuniu o 

comitê e, que foi essa sessão até presidida por Sócrates Times de Carvalho que era o 

presidente na época aqui, e então, e disse: olha, eu fui contra, né? Mas que história é essa? 

Como é que a gente pode apoiar? eu não posso apoiar nunca Agamenon, homem que 

emboscou a gente, que matou, que torturou, que fez isso e aquilo, como é que a gente vai 

votar, mas não, coisa e tal, tal e tal, ele é, Baltar vai ser eleito, e tal, “então que garantia 

você tem que ele mande votar em Baltar?” “Ah! mas ele deu a palavra, não sei que, tal”. 

“Mas Julião, e como é que a gente vai então, lutando contra o voto de cabresto. Nós vamos, 
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agora, aceitar o voto de cabresto de Agamenon. isso é imperência”. Ele disse: “Não, ah! 

você tá muito enganado, você está pensando que partido político é uma sociedade faliana. 

Não é nada disso. Proponha votação”. Pôs em votação, eu me lembro que eu votei contra, 

Sócrates não votou, que presidia a sessão, Cristiano votou contra, ouviu? é, é, Newton Maia 

votou contra. 

 

AM - Cristiano Cordeiro? 

 

HC - Sim. É, é, (Montenegro-Newton Maia) Newton Maia, meu irmão, Bezerra Coutinho 

votou contra, (Montenegro-Aluízio) Aluízio. Aquele outro, Jarbas Pernambucano também 

votou contra e houve mais um número de votos, mas fomos empatados, né? e eu então me 

desliguei do Partido, né? 

 

AM - Julião era do Partido também? 

 

HC - Era. Era do partido. Era sim. Aí eu me, me desliguei. Me desliguei porque eu digo, 

jamais eu votarei. E eu não vou ficar num Partido, pra me aproveitar do voto secreto pra ir 

votar num, contra a linha do Partido, num, num quero mais saber, já basta. E até hoje num... 

me afastei totalmente de política. 

 

AM - E, e Baltar foi eleito? 

 

HC - Foi nada. E apareceu voto nenhum! 

 

AM - Mas o Partido apoiou Agamenon? 

 

HC - Apoiou. Baltar disse que era contra, mas, mas aceitava a maioria do Partido, por 

disciplina partidária, essa foi a posição de Baltar. eu sou contra, mas se o partido resolveu 

que devo, que deve ser feito, seja feito. Foi também, se não me falhe a memória, a posição 

de Sócrates, ainda que ele como presidente tivesse votado. Mas Julião controlava os 

diretórios, municipais, distritais, todos, tinha a maioria virtual. e ganhou tranqüilamente, 

né? 

 

AM - E aí depois, o senhor não teve mais atuação militante assim? 

 

HC - Não, não. foi decepção muito grande. ouviu? Inclusive o período que eu traba, estive 

no Rio estudando, eu era o contato com o comitê Nacional, quer dizer, eu tinha muito 

contato com João Mangabeira, __(?)___Lima, Domingos Velasco, eu ia, Osvaldo Borba, eu 

ia à reuniões todos lá, no Rio, em São Paulo conheci _(?)___ aquele grupo todo, Alípio 

Correia Neto, aquela gente, a cúpula, eu era realmente um militante consciente. Mas, 

paciência, né? 

 

AM - Deixe eu voltar um pouco. O, o, essa passeata, que Demócrito morreu, ela, ela não 

era apoiado pelo P.C., não? Essa passeata 

 

HC - Não. 
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AM - Porque o P.C. era queremista, né? 

 

HC - É, não, não, naquela época, o P.C. ainda não havia se pronunciado. Pelo que eu pelas 

histórias que eu ouvi depois, eu não posso dizer, sobre o P.C., que eu nunca fui do P.C., 

então pelo, o que amigos me contavam, quer dizer, naquela época o P.C. estava dividido em 

duas fases, dois grupos, duas facções. O chamado comitê de ação, que era um grupo mais 

liberal, ouviu você, que queria afren, frente ampla, assim nos moldes da Aliança Nacional 

Libertadora, uma coisa assim, desse tipo, e, e, e o grupo que eles chamavam de CNOP, que 

era um grupo extremamente sectário. 

 

AM - Quinop mesmo? Q-U-I-N? 

 

HC - Não. C, Comitê Nacional de Organização e Preparação do Partido. Era a sigla CNOP, 

C-N-O-P, CNOP. 

 

AM - Comissão Nacional... 

 

HC - ...de Organização do Partido, era, creio que era essa sigla, e, e faz muito tempo viu? E, 

então, Cristiano era do comitê de ação. Como era Alcedo Coutinho, ouviu? O grupo de 

Pernambuco era predominantemente do, do comitê de ação. E, Cristiano então foi à Prestes 

na cadeia pra saber qual era, ia ser a posição de Prestes. Prestes defendeu então a linha de, 

de, do apoio a Getúlio, viu? e, e, e do apoio a Getúlio que Cristiano foi contra, né? Comitê 

de ação não concordava, queria aproximação pra Eduardo Gomes, né? E, lá vai pra lá, vem 

pra cá, sei que Cristiano é, é, o Prestes disse: bem, então, mas o CNOP não é o Partido 

Comunista, CNP tem 1.500 membros, o comitê de ação tem 2.500, qualquer coisa assim, 

não garanto as cifras. Aí, mas eu entro no CNOP e transformo o CNOP no P.C... E o que 

ele fez. Expulsou todo mundo, né? A não ser os que fizeram autocrítica como, e aceitaram 

permanecer como Alcedo e alguns outros mais. Foi essa coisa, né? Mas naquela época ele 

ainda estava, ainda não estava decidido. depois que ele... 

 

AM - Isso lhe foi relatado por Cristiano, foi? 

 

HC - Por Cristiano. Mas era de conhecimento público. E aí foi quando expulsou Cristiano, 

né, expulsaram Cristiano do Partido. 

 

AM - E, 64 quando, quando chegou, como é que, como é que ele lhe contou, alguma 

passagem desse período? 

 

HC - Não, não, quando houve a Revolução, inclusive eu até tava com consultório, já tava 

até com ele fechado. Que meu concurso ia ser no mês seguinte, eu estava trancafiado em 

casa estudando dia e noite, né? De maneira que eu ouvi assim, os comen, não tive, soube 

por exemplo, que, que, a prisão de Gregório, algumas, outros conhecidos tavam presos, 

outros soltos, mas não, não fui encomodado. A, não merecia (risos), não era perigo pra 

ninguém. Que naquela época, como todo rapaz, vivendo numa época, tive muitas 

namoradas, sabe? Ouviu? Mas era um namoro, daquele tipo, medieval, né? Como é que se 

diz, platônico, nem se compara com as coisas de hoje, né? E, e, todo fim de semana 
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fazíamos as nossas noites, íamos os colegas todos lá pro bairro do Recife, fazíamos as 

nossas noitadas ali, ouviu? Mas... 

 

AM - A, a vida do rapaz era no bairro do Recife? 

 

HC - Era, todo concentrado ali. Com alguma extensão para o Pina, ouviu? Mas eu 

geralmente, era mais, eu não tinha carro, de maneira que, dependia muito dos bondes. Mas 

nunca fui um boêmio, porque meu pai era um homem que gostava, de ao dormir que os 

filhos todos tivessem em casa. Então se, por exemplo, esses irmãos mais velhos, dez horas 

da noite estavam em casa, eu não podia chegar mais tarde, né? É uma questão de 

consciência. Ele sabia que eu podia chegar, que eu tinha a chave da casa. Mas sabia que 

papai não dormia, ficava preocupado. Isso então limitou muito a minha, as minhas 

atividades boêmias, boêmicas (risos) 

 

AM - É, é, e, e, a convivência com o mundo intelectual de Recife? Os artistas, os poetas, os 

diretores... 

 

HC - Não, não, num tive muito, tive mais, através dos meus irmãos, ouviu? Eu era, jogava 

xadrez, era membro do freqüentava o Clube de Xadrez, que era ali na, na, em cima da 

leiteria Vitória, na rua do Imperador, conhecia umas pessoas lá, ouviu? Mas, num, num, 

não participei assim mesmo de atividade literárias, não. O que eu sabia era orientado por 

meus irmãos, minhas leituras todas, quer dizer, desde cedo que eu comecei a ler, logo de 

menino, Monteiro Lobato, Júlio Verne, depois, e, e, é... Eça de Queiroz, e assim, Machado 

de Assis, fui muito bem orientado por meus irmãos, ouviu? 

Gostava muito de cinema, é outra coisa por exemplo, e o cinema criou problemas pra mim. 

Porque irmão de Evaldo Coutinho, que é, não, não abre nenhuma concessão ao cinema 

falado, né? Eu, aceitei tudo, as opiniões de Evaldo e, o cinema que eu __(?)____ era o 

cinema mudo, então era um verdadeiro anacronismo, né? Então, mas eu ia muito ao 

cinema, gostava muito, era minha distração predileta, era o cinema. 

 

AM - Quais, quais eram os cinemas nessa época? 

 

HC - Nessa época você tinha o, o Parque, o Moderno. Depois apareceu, tinha o Royal, na 

rua Nova, que era um cinema ótimo, porque passava muito filme de cawboy, que eu 

gostava muito, viu? E eram sessões contínuas ali, no meio da rua Nova, junto da 4 e 400, 

prédio que ruiu, desabou uma época, um dia, num belo dia, e... era os três, você tinha fora 

os de subúrbio, né, todo subúrbio tinha cinema. Depois fizeram o Art Palácio, o Trianon, 

isso eram grandes progressos, viu? que havia na minha época. 

 

AM - Mas, o, o cinema foi uma revolução? 

 

HC - Foi. Foi, foi. Teatro nunca, num tive maiores simpatias, não. 

 

AM - E, e por que essa coisa do, do cinema mudo? 

 

HC - Isso aí é opinião de Evaldo, né? Que ele diz que a linguagem do cinema é a 

pantomina. E a palavra forma a linguagem do teatro, né? Então se você considera uma arte, 
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tem seus limites, e a sua, conceituação e aí que ele explica isso muito bem num livro que 

ele fez, “Imagem Autônoma”. É realmente um primor de livro, né? 

 

AM - Na sua atividade, o senhor alguma vez teve algum convite, o senhor teve algum 

convite é, pra atuar junto de alguma Secretaria de Saúde, Estado ou do município? 

 

HC - Nunca. Nunca. Todos os governadores tiveram o bom senso (risos). Tinham muito 

bom senso, todos eles. 

 

AM - E ainda sobre o Aggeu, alguma, alguma passagem que... 

 

HC - Olha, o Aggeu é uma, é uma, o Aggeu atual, o Aggeu que nós, conseguimos montar, 

porque eu lhe falei que ele disse que era uma, uma, que a Organização mundial de saúde 

considerou, nosso Centro, como um exemplo para o mundo. Mas é preciso que eu lhe diga 

que isto, que aqueles pesquisadores, todos que lá estavam, e que iam ser todos demitidos 

por falta denós mandamos esse pessoal pra fora. conseguimos inocular, encruzilhar essa 

gente, e eles é que fizeram o Aggeu. Ouviu? Não foi minha o milagre de André, de Hélio 

Coutinho, não. Nós demos as linhas, oferecemos as bolsas, oferecemos, fizemos os contatos 

e eles aceitaram e tocaram pra frente e se dedicam ali de corpo e alma. Ah! tem uma, tem 

uma emolação exagerada entre alguns pesquisadores, disputando áreas, cada um que quer 

passar pro outro lado e a diretoria, a atual diretoria fica afoitíssima que não pode 

multiplicar, aquilo não são pães que se faça milagre, então fica esse problema todo. Mas, 

isso é um bom sinal, se eu reputo isso, é um bom sinal de vitalidade pra a Instituição. E 

foram esses homens, que iam ser demitidos por falta de produtividade, que hoje estão aí, 

pontificando. 

De maneira que eu, estou felicíssimo, acho uma Instituição maravilhosa, você vê, eu 

completei os 70 anos, não houve nenhum problema. continuo indo lá, fazendo minhas 

pesquisas, os meus trabalhos, só que eu não sou mais, do quadro do Aggeu. Eu tenho uma 

bolsa do Conselho nacional de Pesquisa. Mas continuo lá, é como se nada, o dia 21 de 

setembro, foi um dia como outro qualquer, nada alterou na minha, minha vida no Aggeu 

Magalhães. Isso não é comum, porque quando me aposentei da Universidade, foi uma 

verdadeira luta de gente a querer se apropriar de, dos meus equipamentos, da, até das 

cadeiras e tal, quando na realidade esses equipamentos que eu consegui em regime de 

comodata, e pra onde eu fosse eu levaria os equipamentos comigo, é da lei de comodata, no 

termo de contrato e tentaram, quiseram me tomar meus equipamentos, mas felizmente deu 

em nada. eu consegui que a lei prevalecesse e eu os transferi pra o Aggeu Magalhães. Tanto 

que tudo que eu tinha conseguido na Universidade, em convênios, eu só deixei aquilo que 

foi comprado com dinheiro da Universidade. E era muito pouco. Mas, microscópio 

eletrônico, todos equipamentos, aqueles milhão e meio que eu falei, aquela história toda e 

mais _(?)__ todos esses eu botei num caminhão, fiz um levantamento, junto de pessoas da 

própria Universidade, designados pelo então Reitor, e, e, fiz a conferência de tudo, provei 

que toda aquela, de onde, como tinham sido adquiridos, eram regime de comodatos, a, a 

Instituição que outorgou atransferência para o Aggeu e eu cheguei no Aggeu. Então eu 

brincava muito. Brinquei já muito, agora mais não, briguei muito com Morel, disse, olha 

Morel, foi o melhor negócio que a FIOCRUZ podia ter feito, foi a minha contratação. 

porque eu trouxe pra cá, avaliando assim a grosso modo, os dois milhões de dólares em 

equipamentos, né, e então se eu viver, eu calculei aqui quanto vocês me pagam, e pra 
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chegar a 200 mil eu vou ter que viver duzentos e tantos anos (risos), de maneira que em 

matéria de, de negócio foi o melhor do que vocês podiam ter feito (risos), vocês não, caiu 

do céu. É uma forma. é brincadeira com eles lá, né? Ouviu? 

Isoladamente, ninguém pode fazer mais nada. Numa pesquisa de alto nível aqui. Você tem 

que se reunir em equipes. Com pesquisadores locais, nacionais, ou, ou, estrangeiros, 

mesmo, onde a unidade integradora é o projeto, pesquisa. Aí você pode produzir, pela 

abrangência, a ramificação que o conhecimento humano adquirir e vem adquirindo. 

Isoladamente você não consegue nada. essa é a minha impressão, e é aí também um ponto 

onde a pesquisa brasileira, paudica muito. É, o, eu li alguns anos atrás, uma entrevista de 

Zeferino Vaz. Zeferino Vaz foi um criador de Universidade, Ribeirão Preto, Campinas, pois 

bem. Ele deu uma entrevista ao CNPq., onde ele diz o seguinte, que a solução do problema 

da pesquisa no Brasil era simplíssimo. Fácil. era óbvia a solução. Era tão óbvia que 

ninguém queria, admitia que fosse uma coisa tão simples, bastava que se estabelecesse 

algumas prioridades. Primeira prioridade, cérebro. Segunda, cérebro. Terceira, cérebro. 

Quarta, equipamentos; não, quarta, biblioteca, quinta, equipamentos. Seis, estalações, 

prédios. No Brasil ocorre exatamente o oposto. Fazem os prédios, muitas vezes nem se 

equipa, bibliotecas nem se, não se equipa, biblioteca nem se fala e o pesquisador ninguém 

liga. Então aí é que está. Então foi baseado nesse, nesse pensamento, nessas prioridades de, 

de Zeferino Vaz que nós montamos o nosso projeto de otimização, de recuperação e 

otimização do Aggeu Magalhães que deu certo. Que foi todo centrado inicialmente, sobre o 

material humano, adestramento dos cérebros. Depois, a compra de equipamentos que nós 

conseguimos com dinheiro do, da Organização Mundial de saúde, e de, de convênios, nós 

obrigávamos todos pesquisadores a mandarem seus projetos pro CNPq., pra, pra cavar os 

seus dinheiros, não ficar dependendo da Instituição. Uma Instituição. Nenhuma Instituição 

do mundo pode manter seus pesquisadores. Ele pode dar alguma coisa, no momento assim, 

de dificuldade, mas o, o pesquisador é quem tem que estar preparado. Ele tem que ter cacife 

pra isso. Pronto, então está aí o resultado. Conseguimos, o pessoal vai, na minha opinião, 

de modo maravilhoso e você chegando agora no Aggeu, o que é que você, você vê Eridan e 

Rômulo se matando em cima de construir aquilo ali. Por que? Porque é a última etapa, 

dentro do programa de Zeferino Vaz. conscientemente, ou não. Eles estão seguindo o, o, o 

que Zeferino Vaz dizia. Já temos o pessoal treinado, a biblioteca está toda informatizada, é 

uma beleza, ouviu você? O, os equipamentos tão todos lá, você pode fazer o que você 

quiser, pesquisa do mais alto nível, pode fazer lá, pronto, e agora, mas tava tudo assim 

apertado, então, vamos brigando por espaço, então faça. O prédio, é a última coisa, quando 

ele começou errado. Quando nós fomos chamados, o prédio tava pronto, mas não tinha 

nada. Nem gente, nem material, nem coisíssima nenhuma. ouviu? 

 

AM - Tá ótimo. 

 

HC - Não sei, o, se, se atingi o, o que você queria. 

 

AM - Plenamente! 

 

HC - Ouviu? Agora, só emacredi, trabalho, gosto de, ainda estou vibrando. 

 

AM - Eu sinto a sua emoção. 
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HC - Olhe aqui, estou escrevendo aqui, vou lhe mostrar, vai haver agora... meu Deus, 

cadê?... Um Congresso, não sei... tá aqui misturado, haver um Congresso, da Sociedade 

Brasileira de Biologia Celular, agora em São Paulo, né? E então eu fui convidado e vou 

fazer exatamente uma das conferências. Agora, os conferencistas pe, pe, pelos 

pesquisadores de Harvad, tem outros que vem da Alemanha, Flórida, é uma equipe que tá 

lá, onde eu vou mostrar tudo isso que a gente tem feito ultimamente no Aggeu e publicado. 

Eu acho que... 

 

AM - É uma felicidade maior, né? Em ter realizado. 

 

HC - Eu que fico pulando de alegria, ouvir você satisfeito e tive dois anos atrás, três 

grandes alegrias, ultimamente, quer dizer, é, ainda antes de Itamar Franco sair, fui eleito pra 

Academia Brasileira de Ciência, e foi o primeiro da área biológica aqui de Pernambuco a 

ser eleito, e recebi o diploma de Itamar, né? 

O, o, o Governador então, Joaquim Francisco, me outorgou também um grau de cavaleiro 

de uma ordem que eu nem sabia que existia, ouviu? Mas, muita gentileza dele, e eu fui 

eleito pra Academia de, de Ciência de Nova York e, e agora recente, agora, nem respondi, 

pra Sociedade Americana pro Progresso da Ciência, como membro, convidado especial, pra 

me juntar a eles, tudo isso, então a gente fica, muito contente, né? Agora isso não é um 

mérito de Hélio, isso, as condições que eu atingi, consegui... 
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HC - ... só tem ali uma limitação, no Aggeu Magalhães pra qualquer pesquisador, eu 

inclusive; é, a capacidade da nossa inteligência. Ouviu? evidentemente, cada indivíduo tem 

o seu, suas limitações, então cada um vai até seu ponto. É o único fator limitante que se tem 

ali. Claro que se, tem desentendimentos, há brigas, há discussões, isso tem onde, tem que 

haver. Mas, cientificamente, o indivíduo só tem uma limitação. É a sua própria capacidade. 

Não sei se esse mesmo, coisa existe nas demais unidades da Fundação Oswaldo Cruz, que 

não as conheço. Mas, em Recife, é um fato. Coisa que não ocorre, não sei agora com 

Mozart, um rapaz, conheço desde menino, muito esperançoso com Mozart, mas, num 

ocorreu na Universidade até agora, ouviu? Eu vejo muitas pessoas, capazes serem 

bloqueadas, bloqueadas mesmo, viu? por questões políticas, pessoais, inveja, sei lá, disputa 

por posições. oAggeu não tem isso não. Você vê mesmo o seguinte: Eridan, uma pessoa de 

direita, né? Rômulo é uma pessoa que me parece de esquerda, tão todos dois lá na sala, 

juntos, trabalhando pra colocar o Aggeu pra frente, quer dizer, é isso que é, que devia ser o 

Brasil, rapaz. 

Ali não, cada um, assuma a sua, personalidade e, faça o que bem quiser e entender.  

 

AM - É, foi um prazer enorme. 

 

(...) (...) 

 

AM - Segunda parte da entrevista, com doutor Hélio Bezerra Coutinho, em, 14 de abril de 

1996.Doutor Hélio, vamos então as suas memórias de Portugal. 
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(...) comece em mil novecentos... 

 

HC - Em 1968, eu fui pra Inglaterra, e passei seis meses trabalhando num Hospital Hans 

Smith, com Pierce. Pierce tinha estado aqui, em Recife, e, visitado meu laboratório que 

naquele tempo era da Faculdade de Odontologia, ali no Derby, onde hoje tem aquele 

restaurante Spettus, era aquele prédio ali, era um prédio que tinha ali, muito pequeno. E 

então ele viu os trabalhos que nós estávamos fazendo, sobre associação de técnicas 

histoquímicas, afracionamento em geo-poliproteínas, de geo- prote__(?)_lamida ou geo de 

amido.  

Isso era uma técnica que tinha aprendido nos Estados Unidos, com Hunther e que estava 

aplicando aqui em Recife, rotineiramente e que ele não tinha essa técnica no Hans Smith, 

no laboratório dele, ele inegavelmente no momento, era na época, o maior especialista em 

Histoquímica do mundo, ele então me convidou pra ir pra lá, passar seis meses lá, em 

Londres, com ele e montar, deixar essa técnica funcionando lá, em Londres. E eu fui, e foi 

uma experiência extraordinária, porque eu estava, acostumado, a, ir aos Estados Unidos, e 

trabalhar naqueles laboratórios americanos, onde a fartura era muito grande, você tinha 

tudo, você, era só imaginar aquilo chegava nas suas mãos e quando eu cheguei no Hans 

Smith não era bem assim. As verbas eram poucas, o laboratório era muito pobre, era um 

laboratório pequeno, tinha diversos, vários estagiários, que congestionava até o próprio 

laboratório, tinha mais gente do que devia ter aceito, e o pior é que eu tive que fabricar os 

instrumentos, na oficina, lá em baixo, porque não só, tinha, não possuía os equipamentos, 

como não tinha dinheiro pra comprá-los, mas havia uma boa oficina lá em baixo, e eu 

consegui fazer, montar os equipamentos todos, ficaram muito deselegantes, feios, mas o 

fato é que funcionaram muito bem e nesses três meses, nós não só montamos as técnicas, 

mas chega, pra realizar três trabalhos de pesquisas que foram publicados, em conjunto com 

Pierce e, mais outros colegas que trabalhavam no laboratório. E, mas eu tô dizendo, estou 

fazendo esse arrodeio todo, pra dizer que lá um dos estagiários, eram o assistente de 

Histologia de Coimbra. O doutor Antônio, é, Carvalheira. E fizemos uma excelente 

amizade, durante seis meses, trabalhamos juntos, e ele insistiu muito pra que eu fosse à 

Coimbra que ele queria me receber, e tudo mais. E realmente eu fui à Coimbra, quando 

cheguei lá, ele me recebeu muito bem, fez uma festa muito grande, e me apresentou ao 

catedrático, que era o professor Tavares de Sousa, que eu não conhecia. E, o Tavares de 

Sousa é, era o presidente da Sociedade Anatômica Portuguesa, e naquele momento eu era o 

presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, né? Aí foi uma alegria muito grande, ele 

com aquele formalismo todo, e, me convidou então, pra, já isso dois anos depois, um ano 

depois, para proferir a conferência de abertura no congresso de anatomia da Sociedade 

Anatômica Portuguesa, que seria realizado, no Porto. E eu fui, e levei então, já eu, minha 

experiência toda que eu tinha adquirido nos trabalhos com Norma Heris sobre ensino 

programado que eu falei pra você, é uma nova abor, métodos audiovisuais pra, pra 

apresentar o conteúdo, aos alunos, e foi a, eu fiz e eles ficaram muito bem impressionados 

com a coisa. 

Acontece que o Tavares de Sousa, era também professor de Histologia, na Universidade de 

Lourenço Marques, em Moçambique, hoje é Marputo, né? E, ma, e ele, não gostava de 

viajar, era um homem muito fechado, e tinha que sair de, de, de, todo mês, pra tomar um 

avião em Lisboa, viajar mais de vinte horas, até Moçambique, dar uma ou três aulas lá, 

voltar pra Portugal, era um inferno. Ele disse, Hélio então, será que essa coisa vai, se isso 

der certo eu fico livre do meu aperreio de Moçambique, né? E, tudo bem. Vamos tentar.  
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Por outro lado, um método nós já havíamos tentado no Brasil, em Recife, e, tava testado em 

Porto Rico e em outras Universidades americanas, e Norma Heris queria conhecer, saber 

como esse método funcionaria em outras situações sócio-econômicas, étnicas, culturais, 

completamente diferentes, então a África era o, o, o ideal pra nós, testarmos, né? Todo, ele 

arranjou com, com a, com o Ministério do Trabalho português, todas as, minhas passagens, 

hospedagens, fui regiamente pago e, segui com meu material todo, tirei um a cópia de to, 

dos slides e de, fitas magnéticas, levei todo material programado pra lá. 

Quando eu cheguei lá, fui recebido pelo diretor da Faculdade de Medicina. E esse senhor 

então disse: olha, professor, eu vou lhe prevenir, não fique sentido porque, o seu método 

vai fracassar, com uns dez ou doze alunos que nós temos aqui, que representa a escória da, 

da Universidade. Da Faculdade. E disse, e quem são esses alunos? São doze negros da 

Suazilândia que não podem estudar na África do sul, por causa do apartheid e, devido à 

convênios com o Governo português, eles são da Suazilândia, e então, da Suazilândia, que 

era um enclavezinho, que tinha entre Moçambique e a, tem, entre Moçambique e a África 

do Sul. E eles são péssimos alunos, não sabem nada não, e eu fui, a primeira aula, foi uma 

aula magnífica, de, de Vison(?) sobre sangue, quando acabou eu perguntei a um deles, senti 

que o rapaz não falava português, nem uma palavra. Eu então, mandei buscar uma, as 

matrizes em, em inglês, com Norma Heris, e ele mandou, três dias eu recebi, a TAP me 

entregou o material todo, e eu dei o curso bilingüe. E quando fizemos a prova, 

estatisticamente não houve nenhuma, diferença entre o aproveitamento dos portu, brancos 

portugueses e dos doze negros, né? Doze negros, eram rapazes e moças, tinha até uma 

menina chamada Matilda, que me disseram ser filha do rei da Suazilândia, era gente muito 

importante, fidalga, lá da Suazilândia, e ficaram felicíssimos e eu também, né? Foi uma 

experiência assim, extraordinária. 

Eu voltei. E depois então, e eu já conhecia os anatomistas portugueses todos, devido a esse 

contato, já tinha ido a outros congressos, já tinha inclusive criado com eles a Sociedade 

Luso-brasileira de Anatomia e eu era o presidente aqui, tudo isso, nós organizamos. E 

então, Nuno Grande que era diretor da Faculdade de Medicina e vice-Reitor de Luanda, já 

sabendo do sucesso lá em, em Moçambique me chamou pra Luanda, né? E eu repeti o curso 

em Luanda. E olhe, eu encontrei os melhores alunos, que eu vi em toda a minha vida, nunca 

vi ninguém mais aplicados, ao contrário de Moçambique, onde havia muita segregação 

racial, a influência da África do Sul era muito grande, Luanda não era assim, eu poderia 

mesmo dizer, que, um terço dos alunos eram brancos, um terço, negros e um terço de 

mestiços. A mestiçagem em Angola era muito grande. E Luanda até geográfica, fisicamente 

parece muito com Salvador, na Bahia, com uma baixa, uma alta, parece muito com 

Salvador. E os alunos, a escola era pequena, o laboratório era pequeno, eram cerca de 150 

alunos, e tinha poucos microscópios. E eu disse, não. Histologia, ninguém aprende sem, só 

com aula teórica, tem que ter a, ia abrir o laboratório para os alunos, facultei, fora do 

regime de aula, né? E e chegaram todos, todos queriam aprender ao mesmo tempo. Então 

estabelecer, como isso não foi possível, o tumulto era grande, eles propuseram estabelecer 

um horário, onde as raparigas ficariam de 8 horas até, de 6 horas, até às 10 da noite; o outro 

grupo de estudantes ocuparia o laboratório de 10 às 2 da madrugada, e o outro, de 2 da 

madrugada até às 6 horas quando eles me entregariam. Eu não acreditei que isso 

funcionasse, pra mim eles estivessembrincando comigo, né? E disse a Nuno Grande, é a 

coisa mais simples, Hélio. Vamos nós dois ao cinema, vamos tomar um uísque lá em casa, 

e depois então, na hora que você quiser ir lá fiscalizar, vamos lá. E lá estavam todos 

estudando, uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela, ouviu? Eles vibraram com o método, 
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foi um entusiasmo tremendo, enorme. Ouviu? E, e, porque é um método muito interessante, 

porque o professor, o, a, a, o ponto, enfoque principal não é a figura do professor, ouviu? É 

o aproveitamento do aluno. O que interessa não é a forma como, do brilhantismo do 

professor, mas sim, o aproveitamento do aluno. E com essa colocação, eles vibraram, né? 

Resultado: então foi um sucesso muito grande, até me convidaram pra ficar lá 

definitivamente, mas já estava a guerra civil muito grande, eu num, num, nunca nasci pra 

ser herói, não é? Voltei pro Brasil. 

Então, depois veio a Revolução dos escravos, né? em Portugal. E um belo dia me chega 

aqui o Tavares de Sousa, que era o professor de Coimbra, ele tinha vindo pra um congresso 

em São Paulo, pensando em me encontrar lá, mas eu não fui a esse congresso, não sei mais 

os motivos. E, então de São Paulo veio à Recife, disse: olhe Hélio, eu vim ao Brasil só pra 

falar com você. Mas num me diga isso, que alegria, é um prazer, o que é que você quer? é o 

seguinte: a situação em Coimbra está muito séria porque, veio a Revolução e os alunos 

estão todos cheios de, de poderes, esse período do pós, do esquerdismo revolucionário, 

então, e u queria que você, levasse esse método pra lá. Porque eu só tenho dois assistentes, 

que por sinal, não se entendem, um era o Vasco Bairos que, que eu conheci em 

Moçambique, fiz excelente amizade, e o outro era o Carvalheiro, que eu tinha conhecido 

em Portugal, disse: você se dá muito bem com os dois, e então, vamos pra lá, e eu lhe 

arranjo tudo, você vai ser equiparado a catedrático de Coimbra, e ofereceu-me assim, 

vantagem. Eu já estava muito, contrariado aqui em Recife, porque tudo era difícil na, na 

Universidade, não era nada fácil, eu já estava, praticamente exausto, né? E eu disse, tá uma 

ótima oportunidade de passar um período fora, né? e vou, se me agradar, ele disse, “não, 

mas o contrato seu, é válido por toda vida, você num, num precisa mais voltar e tal. É 

vitalício”. “Muito bem, mas vamos assim, eu vou”. E, e pedi minha licença da 

Universidade, pra ir, apesar de ter um convite formal de Coimbra com tudo, o, o SN, eu não 

tive a licença do SNI, pra viajar, não é? Não tive a licença e, eu resolvi então ir de qualquer 

forma, né? Eu não ia perder essa oportunidade. Eu então tomei minha licença prêmio, eu 

tinha licença prêmio acumuladas, e fui mimbora, pra Portugal. 

Quando eu cheguei em Coimbra, aí foi muito interessante que, eu tava, a coisa era muito 

mais séria do que eu tinha previsto, e que ele me tinha, havia dito. Quer dizer, os alunos me 

receberam, com ele, o Tavares de Sousa era um homem de direita, muito vínculos com 

Salazarino, e era odiado pelos alunos. Os alunos tinham horror a ele. E, eu cheguei, trazido 

do Brasil por Tavares de Sousa. Então os alunos me disseram logo, o tinha sido, tinha sido 

mandado pelos, a pedido de Tavares pelos gorilas brasileiros, pra liquidá-los lá, não é? 

Com a metodologia diabólica que ninguém sabia o que era aquilo, e tal, e tal, e a culpa era 

de Tavares, uma confusão medonha. Eu então, fui conversar, conversei muito com eles, e 

um dia marcamos uma assembléia. Porque o ponto da, crucial da discórdia, que eu exigia, 

aulas práticas e prova prática. E eles diziam que nunca, na história de Coimbra se tinha 

feito prova prática de, de Histologia. Que aquilo era forma que eu tinha pra prejudicá-los, 

né? Eu então reuni os 250 alunos e disse, e ele disse, desesperados, né? Até um deles, os 

mais, daquele grupo MRPP da ultra esquerda, violentíssimos, ouviu? e eu disse assim: olha, 

se eu colocar uma laranja sobre a mesa, desta mesa, e indagar a você se ela é doce ou ácida, 

eles não dizem azeda lá, eles dizem ácida, sem provar, vocês conheceriam? Poderiam dizer 

com certeza absoluta? Heim? Ninguém podia, né? E então vocês não podem prejulgar se 

essa prova será pra liquidá-los ou não, antes de se submetê-la a ela. Ah! mas, coisa, vamos 

fazer então o seguinte: eu no Brasil e por onde eu mandei, inclusive, no trabalho português, 

a, a nota representava a média aritmética da prova, da prova escrita, que era uma prova de 
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múltipla escolha, com, com a prova prática, onde nós colocávamos e íamos colocar 

cinqüenta microscópios, cada um, com estrutura diferentes, vocês vão ter um minuto pra 

diagnosticar cada estrutura daquela. Huuu!!! Foi aquele, então vamos fazer o seguinte, ao 

invêz de estabelecer a média aritmética, vamos tomar isto, as notas separadas. Então, no 

término do curso, vocês se reúnem todos aqui comigo, e decidiram por votação se deve 

prevalecer apenas a nota da escrita, a média aritmética, ou a média aritmética. Vocês é que 

vão decidir. Aí eles disseram, tá certo. E como é que a gente, não, eu é que vou dar as 

condições de vocês aprenderem. E abriu o laboratório à noite, fiz o que era possível, né? 

Também àquela altura eu estava, já tinha sido eleito parao Conselho Pedagógico da 

Universidade, tava reestruturando o ensino. Ouviu? E eu tinha toda aquela experiência 

adquirida aqui, em Porto Rico, e em, na amizade, no trabalho que eu tinha feito junto com 

Heleno Castelar, na Pró-Reitoria, que era Pró-Reitor de Marcionilo, no plano, no plano 

geral de ação que ele montou pra Universidade, um plano muito bom, mas que nunca foi 

implementado, né? Pois bem, e então, o curso seguiu. 

Quando nós fizemos a primeira prova, as notas já foram equivalentes, ouviu? 

Estatisticamente, não havia nenhuma diferença significativa entre os resultados da, da, da 

prática com a escrita. E mesmo, a média aritmética da, da prática era até um pouquinho 

mais alta, ouviu? Bem, e então, tomarmos muito, e dois alunos conseguiram o valor 

máximo, que era vinte valores, né? Lá eles num, num tem meio ponto, é um, dois, três, até 

vinte, que no fim é a mesma coisa que vale o nosso dez com meio ponto, eles chamam 

vinte, chamam nota valores, então quem tem vinte valores, tem nota dez nossa. E eu dei a 

dois alunos, um rapaz e a uma moça, uma menina, tiraram os vinte valores, né? E eu afixei 

os resultados, eles ficaram muito contentes e, e então logo mais eu fui chamado, ao, por 

autoridade lá na Universidade, que disse, olha, a situação é a seguinte: o senhor se 

equivocou na correção, porque, eu não me equivoquei coisíssima nenhuma, equivocou sim, 

que vinte valores só são outorgados aqui em Coimbra aos filhos de professores. Aí eu, eu, 

já sa, tinha se transformado numa estrutura feudal. Terrível, ouviu? E totalmente antilosada, 

ouviu? E mesmo o grupo novo que tava assumindo, ainda não tinha experiência, nem 

queria conseguir destruir aquela estrutura com facilidade. E aí eu disse: eu não modifico a 

minha nota. Ah! mas por que? Porque um era filho de um sargento, outro era filho de, de 

um carteiro. E daí? Não tenho, eu não mudo, não mudo ele, olhe, eu não vim pra cá pra 

criar problemas. Se essa é a tradição de Coimbra, se é, não se preocupe. Eu, eu voltarei para 

o Brasil, né? Quando eu disse isso, ele recuou e tal, não, não, eu não mudo, então acataram 

e as notas ficaram e eu pareci junto aos alunos, eu me transformei assim, num, num, como 

é, parecia mais um reformador social, quando eu não fui nada disso. Então, o curso foi ao 

término, né? 

Quando ele terminou, eu aí reuni, já a essa altura, na prova de meio termo e na prova final, 

as notas da prática estavam muito acima da prova escrita, como a gente sabia que ia 

acontecer, viu? sempre é assim. E então cortar a nota da prova, não! vamos fazer o 

seguinte, agora o senhor tira da escrita e fica a prática (risos). Eu digo, agora, digo, agora 

não. O nosso acordo foi, ou tira a prática e fica a escrita, ou ficam as duas, ninguém admitiu 

essa terceira possibilidade. e foi muita risada, muita alegria e eu, entrou pra média 

aritmética, não é? Foi um resultado extraordinário. E então, no fim eu levantei um 

questionário, que era o que a gente sempre fazia, para os alunos avaliarem o curso. 

Dissessem francamente o que pensavam. Algumas perguntas e, direito pra cada um dizer o 

que bem pensavam. E, mas interessante é que, era aquela efervescência política tremenda, 

aquele, pós-revolucionário. Portugal, e, e eles diziam que aquele era o único método, ensino 
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socialista que eles tinham conhecimento. Porque era dado o mesmo material a todos os 

alunos, todos tinham a mesma possibilidade. Ouviu? Tudo, era absolutamente igual para 

todos, podia ser pobre, podia ser rico, não tinha conversa, e então isso foi muito bom que eu 

levei Norma Heris em Porto rico, disse “táqui”, você é um americano direitista, medonho, 

eleitor do comitê, do Partido republicano, da, das direitas americanas, veja o que é que 

você, como lhe julgaram, seu trabalho, né? Foi ótimo. E eu ia ficar bem, meu propósito era 

não voltar mais nunca ao Brasil. O que eu imaginava eu tinha nas mãos pra fazer. Pela 

primeira vez na minha vida eu estava sendo, tendo todas as condições e, ideais de trabalho 

que eu desejava. E nesse meio termo, o, o professor Tavares, é, é, resolveu, aborreceu-se 

com o Vasco Bairos, que era e quis então é, demitir, botar pra fora. E nessa história, os 

estudantes então, numa assembléia, e, sanearam o professor Tavares de Sousa. Quer dizer, 

ele perdeu a cátedra. Ouviu? E, foi um problema, porque imediatamente o Reitor me 

nomeou como o, o, o, como o que? como o chefe, e o, o diretor do Instituto de Histologia e 

Embriologia. Ora, mas eu tinha ido à Portugal a convite de Tavares de Sousa. Eu num, num 

tinha nada a ver com a, com aquela luta política, daquelas facções de Portugal, e eu não ia 

aceitar, o lugar do indivíduo que tinha me, me, me convidado, isso era anti-ético. Maiores 

que tivesse, que fosse as falhas de, de Tavares de Sousa, não era pra fazer uma coisa dessa, 

eu não faria nunca uma coisa dessa. E lá voltei eu lá, e disse que não aceitava, e vá, o 

senhor é catedrático tem que aceitar, não aceita, aceita, não aceita, eu aceito dar o curso, 

mas, assumir a chefia, nunca. E o que que se faz? O, o Conselho dire, diretivo da 

Universidade que indique, alguma pessoa pra responder, pela chefia. Eu não aceito. E então 

não aceitei, com que também, por outro lado, se alguém nas direitas pensava que eu, estava 

querendo o lugar lá, também me deixaram em paz, porque quem tinha endossado, na hora 

do contrato mesmo, o, o, o, as esquerdas contro, tinha o controle da Faculdade, e eles 

tinham medo, de que eu fosse o indivíduo que politicamente tivesse, pa, fosse da corrente 

de Tavares de Sousa. Mas aí, fizeram uma consulta ao Júlio Gomes, não sei se já ouviu 

falar nele, que foi professor de Matemática aqui, exilado, aí o professor Júlio Gomes, com 

aquela generosidade dele, disse: eu respondo por Hélio Coutinho, que ele já era o Reitor do 

Porto, imediatamente eu fui contratado. 

Bem, aí, eu estava satisfeitíssimo, né? Mas, minha senhora não se adaptou em Portugal. Os 

filhos ficaram no Brasil. E entrou numa depressão muito grande e eu tive que fazer uma 

opção. Ou eu ficaria lá, e, e essa situação dela ia se agravando, tendia a se agravar, 

progressivamente, ou eu recendia o convênio, o contrato, e voltava pro Brasil. Foi o que eu 

fiz. recendi o contrato e voltei. E reassumi em recife. E justiça se faça, Marcionilo me 

recebeu de braços abertos, eu (risos), que ele não queria que eu fosse, e fez tudo pra eu não 

ir, mas eu insisti e fui. Me recebeu muito bem e eu cá estou. 

De maneira que foi assim uma experiência... 

 

AM - Quantos anos foram? 

 

HC - Como? 

 

AM - Quantos anos foram? 

 

HC - Foi, passei um ano lá. Um ano lá. Um ano lá. E, mas, todo, todo ano eu volto, lá. Eu 

vou pra Coimbra todo ano. E agora mesmo, estão montando um projeto, com o grupo da 

pedriatria de Coimbra. uma parte vai ser feita em Coimbra, e outra parte no Aggeu 
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Magalhães. E nós vamos apresentar, ele vai apresentar outra cultura portuguesa e eu, aqui, 

ao CNPq., de cooperação bilateral. Projeto já está montado. 

De modo que foi assim, uma experiência muito boa, pra mim, aprendi muito, viu?Essa foi 

minha experiência portuguesa.  

 

 


