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S-'.airl (■ um homem de risos j;eneroBOs .'-„uantos veses' Icoalisavamos nos coi redo#►'
res tortuosos da faculdade de l:ed3.cina,ou\idos atf-ntos ao scU ha-ha-halKos últimos anos,;:orém,uma jiotu amarc,a|.nvadia-lhe o hu or.
Álunc-8
Outra eualidade sua^EXKUExn é a coruj^em pessoal, jamiiis pavoneada,seupre ura
coi-.pi'mento natural ú seus atos.
^ilunc-9
Já é terapo r ue este homem cue deseperadamente tento trazer á vossa presença, sabendo que sao pá.lidas as tintas de minha lin^jUa^^eta, se ja homenageado nesta ^
cidade.Com este convite vocês estudantes cstao a retificar uma lac..entavrl
de vossos prüfe, sores.
líao sei se

✓

,

,mas e a Samuei Pessoa que se deve a-a=—*>-a de : azer aqui a

Faculdade de kedicina.hao ficou só no fcstinulo,^orémjem I96I ele mesmo veiü para cá,coi.io sempre na compania de Jovina, e inplantou o Departamento de Parasitolo"
gia com suas j_roprias rrjaos,sem um só auxiliar.
E eis ( ue em I965 forma-se a primeira turma nesta escola,ocasiao que Samuel
não poderia perder.Tir^ja

na ocasiao.Veiu para Florianopclis,especificamente

para estar presente â yxixxxraxfxEtaxiJE formatura da primeira turma,com a cual
-ír laços de arazade.
I..as a universidade lhe permaneceu fria , nenhum discurso fazia menção do anti
£0 professor.. .ein bom português:oamuel Pessoa foi i-oiado pela Cü..unidade acadeii;i~*
ca de Florianopclis.
"Esquecimento",dirão alguns5"ingratidão" murmurarão outros.
liem um nem outro, eu vos digoifoi áto pensado,deliberado.
E vcjo-vos perplexos na minha frente,cuerendo saber mais detalhes,desvendar
0 mistério que envolve ess^y -t—eutr-C* IS ‘V <

ri&erB-, e bao irei desaponta—los . Já sao

crescidinhos, e já sabem-ou,pelo menos,deveriam saber-cue a caça ás bruieas nao é
coisa do passado.
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Seria fácil-facil debais-falío- do cientista e do p:^ofessor renomado e ficar
nÍE30

‘'ir^onte 9 paru xiao ofender sensibilidaaec j
^ i" « ri£~ r/e. /?>/
ixsxxausxsxEDaisis proGCupaçuof^ccm os^^U’oole.mas sociais.l>iO faltariai;. tamoei,i os
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aplausos á miidia pm±ÊnEXX dípiomacia,yCÍs as solujoes cue Samuel j.ueccnizc. nao
contam,nos dias de hoje,com a api ovaçao dos j-oderes ^^úb.iicoE .P<..rc. xalar em bon.
portuguez,Pessoa é um homem de esqueida.
Noutro dia conheci um medico,em visita ao Rio üraide do oul,e logo i^entifi
camo-nos como ex-aluncs do professor Pessoa.uuerendo brixhcn‘,eu acrescer;^ei ;fai
seu discipulo,alera disso.
iví captei um olhar malicioso,e uma voz malandra indag(í^"Discipulo,e?Em c ua\
das especialidades, se eu posso perguntar.'”'
Que i-Püpcilidade IPesBca nao tem duas especia_idades,dois caminhos cue trilrithu
paralelos,de um lado a ^rofissao,de outro...dibanos,o passatempo,c hcobv.hac ha/
:ualquer aibivalência,nao se lhe poliß-chamar de dispersivo,nao ieva/^ vida
dupl^.xins±£r.xxa;<:F-xaxm±iai Ciência e ^olitica dã^: forma e conteúdo á suas ayoes,
completando-se,prrritindo cue seja forjada um instrumento para mais eficientrmen
te fazer face aos problemas de saúde da populaçao.

