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^..ntitese de cieri1.Í!jtc_ de l. efi.ltc, Satnuel e;.Oje i-iUe fone é a:,Eunto nCrio de —
Diaiti i-ara ( ue finvie pox conta das universidades,dos laljoratorioe famaccuticosjou dos ^o,binetfcS oficiais.
«.T-.j-bu-l politic<^, sitn, ciwtder-i’r'-i^T-l- pe4ii-ie*o_.^aE janais mesquinho, sectário,
agressivo COTVsuas idéias .Genuine demoerc^ta, democrata de r uatro costados,reconheeiß/a l.oncsticlade de artj^mentos dos adversários, embora, os dejjlor£.||\)J!v por
vesesjdialo^a'^ até com aeur-les que se professayv\/de direita.Isto nao impediu
f-ue era I964 tivesse f ue responder á um IPK.Sabem o f ue vem á. ser um Ifli?
Acusavara-no na ccasiao de haver transformado snu departamento,na Universidade de S.Paulo,em legitima "fabrica de Bubveisivos",alegai;ao que beirava
.Frinxoiro,n^ Parasitolopia da U3P havia p,ente èartencente/ ás mais variadas matizes politicas,professando idéias por vezes diametraliiiente opostas*,
segundo,porque desde 1935 estava afastado da cadeira propriamente dita,«—-*t seu
lugar nas maos de um ea-assiste .te, justamente um daqueles eue menos resistente^,
se mostrou ás pressões oficiais.Para fazer uma ideia,lancem uma vez os olhos
pela "Parasitologia í.íedica",óra em sua 9^^«haiçao,ou nos "Pi-oblemas Brasileiros
de j-igiene Rural",para ver até que ponto Pessoa respeita o direito á própria
opinião .Beirei um prêmio aquele c;ue nesses textos encontrar a'‘uilo que vul<^armente se charaa"dcutrina^;ao politica".
E seria mesmo subestimar a sua inteligência,a sua sensibilidade,imaginar
rue Pessoa jamais tomtííMVita iniciativa de nos induzir uma ideia contra a qual
nos nós rebelariaraoE,coagir—nos á deter inada atitude face ao mundo.ITao fabric^i'yyV-proselitos.^-ois sa

' ue a copia nunca ê tao boa como o o igiiiLil .Tanto

assim que eu me formei na USP,depois de duas caminhadas através da Parasitclo£ic-,ainda orfa de mae e pae daquilo que só mais taa-de vira a aprender, e por conta própria-'.,ue a I.edicina e irma das ciências scciais.
Em Abril cie I964 incuubiu-se ®os governadores de Estado a procederem, sem
o beneficio de um prévio julgamento,á uma "limpeza de suas fileiras",expurgando 4is quadros do funcionalismo /aciu-les elementos c,ue lhes fossem antipáticos.
E por âtc do entâo governador,o snr..iücraar de Burros,a Universidade de G.Paulo
perdeu alguns dos seus melhores ^

frircricináricx d^^^ic ionário,

/^^í^^;^^,antipatriotico-poÍE cue foi profundamente abalada a norsa estrutura de
ensino e de pescuisa—e c^ue até hoje de rainha parte ^ conta com ^ mais p_ofundo xejuit
g,naturalmente,tc.LiDr.m o departamento de Pai^asitoloeisí- pei’deu alguns de
s^'UE m-^lhores elementos,na fase nt='o^a que passamos a aaravessar.I»ao mexeram um
dedinho a'-’ueles quE aos quais se pcri.iitiu ficar—nein mesmo o então catedrtitico—,
não se abalaram o diretor da faculdade,o reitor da universidade,toda a le^lao
daqueles que no enterro de Samuel derramaram suas la^imas de crocodilo,os uO—
rnens

ue dansam conforme a melodia do momento.

L'-mbro—me ' ue nes i-i'imeiros dias de abril fui ^-loc'irar um destes nomes
e.<p peSto
respeitáveis,professor-titul r e tue mais tarde ‘
^
de diretor,
ç, piopuz—lhe a reda^ao de um abaixe—assinado eutre os decentes,nao a titulo oe
stacao politica,mas mui siinples’aente,para solicxtar .-s t*utoridades que a
autonomia universitária fosse respeitada.0 homem olhou para mira,chamou-me ae
criancai"IsEO é infantil de sua parte.Ilão é coisa <?.xie se possa fazer.E sabe de

