do por eente formudu ru. cl.coI^ do loooSc-Oo prcprios alunos de i:edicinn,na£ fé
riae de fim de ano, eram IfvadoB á hairlfiraB ci-r.tifiCc.r,,para conhecer em piiraei- ^
ra mão as endemias ^ue afliccm as nosces populaiães-e com que entusiasmo o fazi:.n\.
Outros discipuloa embarcaram em orperiencias próprias,seguiram rumos diferentes, esqueceram o Samuel.Famaiß ouvi de sua bSca a raenor eucx>a,ou pelo menos
troça sarccistica.Ilão só cra profundo democrata,e record-.ecia que cada ura daveria
sccuir a própria cabeça,mas provavelmente adivinhava eue raesmo^onimo se consegue sobreviver ^nos itos de ourros.
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gl^une i/ãroE-feiisraerite muito i^aros-o trairam.
Você euerem saber como foi,esta traiçso?
mai^adeante ficarão sabendo. ...
Era fiel á seus discipulos,de uma maneira inteiramente despreendida.Para^
citar apenas o exemplo mais marcanteiem 1955 Pessoa solicitou a aposentadoria,naO
porque o pressionassem,nem por sentir fugir-lhe as forças.Nôs o interpelavamos
com insistência,procurando dxssurdií.ic fazer cora que desistisse: "Porr ue aposentar-se justo a^ora,professor,suando as c ãsas andam tão bem,sua saúde anda excellente,todos ainda reconhecem que você é o lider?".E Samuel nos respondia-e
não estava fazendo frase de efeito,artimanha que não coniiecia-que agora deveria
dar o lugar para os mais jovens,que ^ anos jú era o Que bastava.E assim,teimoso
como sempre,cedeu a catedra para seu assistente mais antigo,rme atS .oje ê dono
da cadeira de Parasitologia.Passou para outras mãos as hcn.arias,e viajou para
Alagãas,pr.ra os trabalhos de campe cue lhe são tao caras.
btppis disto,,or diversas vezes aceita o oferecj..cntc de noVe s escolas me
dicas,para aâ^^r^^a^eira de Parasitologia.Jararõs mostrou-se insensivel a tai5
conviIeI,mas desde que todos saibsra cue o faria a titulo precúrio apenas.monta a
Parasitologia da escola,aranja material,laminas,dú ele mrsmo as aulas teóricas e
praticas,e,passada a fase dificil,de implantação,renuncia ao cargo,e vai cede-lo
' um seu ex—dlscipulo.
Jatasis fui seu assistente na cadeira.Ortulho-oe de ter saltado, sem transição o.uaieuer.de aluno £ auito.tas n^o foi f£ciUSamuel levou anos para me aceitar OOEO pesouisaclor.Lembro-rse bem do dia <;ue n,e recriminou,num de meus priiaelros trabalhos,euando pensou reconhecer Impaoilnoia de minha parto,a pressa
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Car £ um resultado. "Joven",disse-me ele,"faser traialho d£ trabalho, sacias?" .Jd
acompanhava meus trabalhos de lonee,de ves em coando dando sutestoes,mas sb quan
do eu as solioitava,tamanho era o seu reouto.Bn «62 apresentei tese da Unrversi
dade de S.raulo,a acredito que foi este o doutorado mais inocnvenoional,a tese
cais ezoentrioa e arrojada em toda a histeri- da faculaade.O cue ne t-lvo- do
uma inídjta reprovação fo^a prescnça,roo
Seguramente não o fez 'tx ser meu amigo-jamais apa

drinhava sJ-guem-Talves o

por reconhecer em meu ’ trabalho uma parte dele mesmo,o protesto contra
nalismo da ceSnoiaía eceitaçSo de cue a intuição também jeve participar /uma vlsh?io do munào.
aluno—4^^
Professor aposentado,Samuel PessSa volta ao nordeste.Bm 1956 fui visitalo em hacei6,penso que foi num domingo £ tarde,numa oashrha Avance osta £ sua^
disposiçSo pelo Departamento Eacional de Endemias nurais.ao d.a .c„

