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áo por íjçr.te formc^da na escola do iesnSa.Os i^roprioB alunoa de !.edicina,nas fériuB de fim de ano,eiam levados á bandeiras cientificar,para conhecer em primei- ^
ra mão as endemias rue aflieem as nossas popula^Ses-e corn que entusiasmo o fazi:.fA.
Outros discipulos embarcaram em erperiencias próprias, seguiram rumos dxfe.rentes, esqueceram o Samuel .íTamais ouvi de sua bSca a menor rurrxa,ou pelo menos
troça sarcastica.pão só cra profundo deraocrata,e reconhecia que cada ura d. veria
secuir a i»ropria cabeça,mas proravelrrmnte adivin,hava eue mesmo^onimo se consesobreviver ^nos dtos de outros.

^

Alguns i/ãroE-felismente muito i^uros-o trairam.
Você euerem saber como foi,esta traiçao?
Iiai^adí-.ante ficarao sabendo. ...
-üra fiel i seus 0isci,.ulos,d3 uma m>.neira inteiramente cespreendida.Fara^
citar apenas o exemplo mais marcanteiem 1955 Pessoa solicitou a aposentadoria,naí)
porque o pressiona3sem,nem por sentir fué.lr-lhe as forças.Nós o interpelavamos
com insistancia,procurando àissuxdieic fazer com que desistisse;"Porrue aposentar-se justo a^ora,professor,euando as c isas andam tão bem,sua saúde anda excellente,todcs ainda reconhecem que vocS é o lider?-.P Samuel nos respondia-e^
não estava fazendo frase de efeito,artimaiUs 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,cue atê -*oje e dono
da cadeira de Farasitologia.Passou para outras mãos as homarias,e viajou para
Alagãas,para os trabalhos de campo que lhe sao tao caras.
Deppis disto,.or diveicas vezes aceita o oferecjaento de noves escolas me
dicas nara câ^tó^a^eira de Farasitologia .Jamais

mostrou-se insensível a t.i5

"Lres,mas desde que todos saibam cue o faria a titulo precúrio apenas.^onta a
Farasitologia da escola,aranja material,laminas,dá ele m-smo as aulas teoxic.s e
praticas,e,passada a fase dificil,de implantação,renuncia ao cargo,e vai cede-lo
d um seu ex-discipulo.
Jtí.ús fui sou assistento na cadeira.Orgulho-oe de ter saltado, seu tranaiçSo cualcuer.dc aluno d a„dEO.Jias nto foi fdcil:5ar.uel l.uou anos para ue aoei
tar OOH.O pesauisaãor.Loubro-me o«a do dia cue ue reoriuinou,nu,.-, de ueus priueiros trabalhos.cuando pensou reconhecer iapaciSneia de minha parto,a pressa de chêtar â u,.-. resultado."Jcven'Sdisse-me ele, "laser tratalho d£ traealho, saoras?".o^
acompariava meus trabalhos de longe,de ves cm cuundo dando sugestões,mas eo qu..n
do eu as solicitava,.tamanho era o seu reoato.Em 1962 apresentei tese da TJnaversi
dade íe S.Paulo,a acredito que foi este o doutorado mais inccnver.olonal,a tese
árrojada em
a histcriaa
^
mais ezoentrica e arrojada
em toda
toda a
historia aa
da lacuiuc-ae.v
faculdade.O cue
■-~r> foi
-fr-i ^
a i>re&cnçce,na
nresenca.na banca
de examinadores,de Samuel Pessoa,
jao
^
uma in?d^a reprovaçí
rez pfô"^ser meu amigo-jamais apadrinhava sJeUeryua. ves o ly/t^
ScKiiramente nao o ft_
*
.
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+
r-r.ri+.va
c:nvencÍ0
por recomhecer em n.eu trabalho uma parte dele mesmo,o poo testo contra a cjnvencio
nalismo da oPneiafa eceitasão de cue a ir.tuiçío ta.„bém íede participar Xum,. . iii.aQ do mundo •
xi.luno-4
Professor aposentado,Samuel PessSa volta ao nordeste.íSi 1956 fui visitalo em haoei5,penso cue foi nu., domingo S tarde,numa casula 6i--a posta £ sua^
disposiAo pelo hepartamento Racional de ilndemias nurals...o d-a -e„uin .

