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Tres anos depois,na cadeira de l’arasitolo£jia,c)iefiada por Pessoa,fi:i outra experiência desanimadora.Picconiiejo Poje nue sempre fui aluno c1õ -; "rj“ j
voluntarioso,impaciente com a^iuilo cue nao tisi paiecia relevante aos ueus
í/íC
pla-nos de futurc-porq.ue estudar o ciclo vx±2.i ecuinoccose,por rxemplo,8e o
meu sonho era cL cirur{sia infantil,porque todo este zelo em faoer-nos aprender a chave de classifica^'ao de utaí^oultidao de mos^puitos e^utros bichos, se
f-j’tj, preocu^>açao porrf^rioa a

dos medicoB?S aconteceu o incvitc.'v el •

fui para depender.cia em Parasitolo^ia, e tive pela se^junda vez a nie submeter
a todo o martiiio•—líaQuele tempo,como voces percebem,ainda existia a dependência. ...(Caso|iontrário eu provavelmente nao estaria aqui,com diploma de
médico. )
Foram duas experiências cue desencorajaram (iualçuer pronta amizade entre
mim e Samuel.
Com todos esses percalços—e outios ainda—em 1955 consegui formai—me medico,mas já abandonada a ambiçao de lazer cirux^ia.Tiriha visto o suficiente
para saber ‘-ue não se encontra nos hospitais de ensino,modernos e geralmente supereouipados,a solução para as doenças comuns da pox-^ulaçao,havia compreendido Cue estes ceíitros meaicos polarizam uma infima fraçao da ^jopula—
çao,e que nao sei‘ia através do trabalho numa - faeri; sae- torre^ oe marfim cue eu
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poderia repassar á populaçao •€—r;-ci'111oxc—ic tcx—eus o-tíaírô- meu curso de medi—
cina.
De sorte '■ue,um ano depois de formado,mandei-me para o nordeste,áto que
todos julgavam irtacional^Efetivamente,nao se deveu ao frio raciocínio,mas a
um imuulso cego.Foi a bússola ou o vento cue me guiou?
Hoje eu sei cue não foi inteiramente ao acaso,ÇuEÍosa a vidasse \rm ano
antes alguém me tivesse prpposto Samuel Fessoa como paraninfo da turma—honra,
alijas,que lhe foi prestada muitas vezes-j-ndignadamente eu ó teria rejeitado,
lias eis que eu estava de malas arrumadas para Pernambuco,para trabalhar no mato,como Pessoa fez durante tantas anosln ainda me julgava espent—neo,EDÍginal|
com livre arbitrio sobre meus átes!
Pessoa tem necessidade de cercai—se dc alunos e discipulos,nao p^ra cue
estes auxiliem-no a dar aulas ou fazer pescuisas,nao-o jcven que se iniãia na
vida universitária geralmente nos tuma um tempo enorme até que coàsiga piodu2,ir—raas por ser esta sua vocaça.o .Durante décadas, com uma paciência e uma dedicaçao que nunca observei em mÍExnjer-hnm outro mestre,deü a cada um o melhor de
6Í ,niultipliccu-sej or cf.m, construiu o que de mais invejável existe-^ez f.scola.
Fez escola-é este o termo cue se emprega para caraterizar o mestre bem sucedido .Peu^uissimos o conseguem,por ccmcdismc,falta de personalidaue capaz de ettr^^ir
alunos ou,sim,até por terem s±ubiee medo de que o jovem Ji— venha s tornai—se
competidor.Já vi muitos exemplos assim.
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E nós, seus alunos,disci-ulos,assistentes,despudoradac.ente a^revext-vamos
tudo cue tirdia que dar,c.vidamente,t'uloss.acute como ameba faminta,fagocitavamos
ü velbc 3amuel.
De muitos poude se orgulhar.ílão havia recanto no Brasil,desde cue houves»
spj^moBc.uitos,triatomas,australobis,bea entendido,que nao tivej-se sido desbrava-

