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SuT'iuel é um homem de riaos ejeneroHOs.kuuntas veaes^looaliaavamoG nos ccizedo• f'
res tortuosos da faculdade de liedicina,ouvidos atentos ao seu ha-ha-hs.lNos uJtit:oc anos,^-crém,uma pota amurtiaLnvadia-llie o nu-or.
i.lunô-8
Outra c ualidade sua^ExxiiExn é a coruj^em pessoal, jamais pavoneada,sempre urn
coi.;pi<vnento natural á seus átos.
iiluiíC-9
Já é temí O rue este hosiem oue deseperadauente tento trazer á vossa presença, sabendo que sao pálidas as tintas de rainha linguagem, se ja horaenatieado nesta
cidade.Com este convite vocês estudantes estão a retificar uma la-entavol
de vossos prcfc. sores,
l'ao

ei se .=«í=fVTr.,mas e a oamuei. Pessoa que se deve a

■«■n de :azer aqui a

Faculdade de i^edicina.liao ficou só no estimulo,i ort m;em I96I ele mesmo veiu para cá,coi-iO sempre na compania de Jovina,e inpla.ntou o Departamento de Parasitolo"
£;ia com suas j-roprias maos,sem um só aiixiliar.
E eis fue em I965 forma-se a primeira turma nesta escola,ocasiao que Samuel
não poderia perder .Tiriga

na ocasião.Veiu para Florianopolis, especif icamente

para estar presente á xrixnixExfnEtaxdi formatura da primeira turma,com a rual
laços de ar.izade.
íias a universidade lhe permaneceu fria,nenhum discurso fazia menção do anti
£0 professor . ..em bom pcrtuj;:,ii<.z: Samuel Pessoa fci podado pela ca...unidade acsdeuii”
ca de Floriunopclis.
•'Esquecimento",dirão alguns5 "in^ratidao" murmurarão outros.
Sem um nem outro,eu vos digoifoi ato pensado,deliberado.
E vejo-vos perplexos na minha frente,cuerendo saber mais detalhes,desvendar
o rniuterio que envolve essív^ >c—antro s—oc^asi-oee-, e bao irei oesaponta—los . Ja sao
crescidinhos, e já subera-ou,pelo menos,deveriam saber-c ue a caça ás brii.xas nao é
coisa do passado.

--iu-v

/

Seria fúcil-facil demais-falíO“ do cientista e do pi,ofe.s£or re.nomado e ficar
S'
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unxaxxnxpE
nÍESü,4u’iínentãuí|ni'e*;p^
não ofender sensibilidades,
iaEXEaiixa£XED2ÍzÍ£ preocupaçaoT^cl^ros iroole.inaB sociais.í<>=o faltariam taüiDt-1,1 os
aplausos á minha pmiÊnEXx díÍ^"Xòmacia,^>cis as solujoes que Samuel preconiza iiao
contam,nos dias de, hoje,com a aprovaçao dos

öderes ^úbj.icos .Pc*ra xalar era bom

portuguoz,Pessoa e um homem de esquecida.
Noutro dia conheci um medico,em visita ao Rio Gra de do L»ul,e lo£o ideutifi
camo-v.os cemo ex-alunos do professor P'essoa.H,uerendo Drilhar,eu acrescentei :fui
seu àiscipulo,além disso.
Aí captei um olhar malicioso, e uma voz malandra indapí^ "Discipulo, e?Em c.u^\
das especiaxidades,se eu posso peréuntar?"
Q,ue i^Psecilidade IPessôa nao tem duas especiaxidades,dois caminiios cue trilrj^.^^
paralelos,de um lado a i-roí issao, de outro.. .digamo s, o passatempo,c hoaDy.l»t.o hx^
ambivalência,não se lhe poliß-chnmiir de nispersivo,nao leva/;ftí« vida
dupla.x:-CilnEÍx::Exxxiiiixi± CiSneia e ^olitica da'^i forma e conteúdo á suas açoes ,
completando-se,prrmitindo nue seja forjada utn instrumento para mais eficientemen
Xe fazer face aos problemas de saúde da populaçao.
ilunc-io"^

