Samuel é

homem de risos generosos.Quantas vezes'localizavamos nos corredo-

res tortuosos da faculdade de Medicina,ouvidos atentos ao seia ha-ha-haTNos últimos anos,porém,uma nota amarga|.nvadia-lhe o humor.
Alunè-8
Outra qualidade suaj^xa;BXXK é a coragem pessoal,jamais pavoneada,sempre um
complemento natural á seus átos.
Àluno-9
Já é tempo que este homem que deseperadamente tento trazer á vossa presença,sahendo que sao pálidas as tintas de minha linguagem,seja homenageado nesta
cidade.Com este convite vocês estudantes estão a retificar uma lamentável íkifiw
de vossos professores.
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^ mas e a Samuel Pessoa que se deve a .áàeiw, de fazer aqui a

Faculdade de Medicina.Nao ficou só no estimulo,poremjem I96I ele mesmo veiu para cá,como sempre na compania de Jovina,e inplantou o Departamento de Parasitolo"
gia com suas próprias maos,sem um só aixriliar.
E eis que em 1965 forma-se a primeira turma nesta escola,ocasiao que Samuel
não poderia perder.Tin^m

na ocasiao.Veiu para Florianopolis,especif icaraente

para estar presente á jtxxBixlxaxfxBt&xdx formatura da ^ximeira turma, com a oual
laços de amizade.
Mas a universidade lhe permaneceu fria,nenhum discurso fazia menção do anti
go professor...em hom portuguez:Samuel Pessoa foi podado pela comunidade academi~
ca de Florianopolis.
"Esquecimento",dirão alguns5"ingratidão" murmurarão outros.
Nem um nem outro,eu vos digo«foi áto pensado,deliberado.
E vejo-vos perplexos na minha frente,querendo saber mais detalhes,desvendar
o mistério que envolve

y» outra^õoasioes,e hao irei desaponta-los. Já sao

crescidinhos,e já 8ahem-ou,pelo menos,deveriam saher-que a caça ás hrvixas nao é
coisa do passado.
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Seria fácil-facil/demais-falar do cientista e do professor renomado e ficar
nisso,(^vjaentem^te,para nao ofender sensibilidades,
proocupaçãor^offl^o^problemas sociais.Nao faltariam tambêiji os
aplausos á rainha ji-r-aimvmxx. d^T^macia,pois as soluções que Samuel preconiza nao
contam,nos dias de hoje,com a aprovação dos poderes públicos.Para falar em bom
portuguez,Pessoa é um homem de esquerda.
Noutro dia conheci um medico,em visita ao Rio Grande do Sul,e logo identifi
camo-nos como ex-alunos do professor Pessoa.Querendo brilhar,eu acrescentei;fui
seu discipulo,além disso.
Aí captei um olhar malicioso,e uma voz malandra indag^^"Discipulo,ê?Era qua\
das especialidades,se eu posso perguntar?"
Que imbecilidadeIPessoa nao tem duas especialidades,dois caminhos cue trilhq,jtv
paralelos,de um lado a profissão,de outro...digamos,o passatempo,© hobby.Nao ha^
_rin iin1l"rr aàbivalência,não se lhe podãÊS-chamar de dispersivo,nao leva]^ vida
diipl °

Ciência e politica da^'löi forma e conteúdo á suas açoes ,

completando-se,permitindo que seja forjada um instrumento para mais eficientemen
te fazer face aos problemas de saúde da populaçao.
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