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çt qu0 í*cin0 0 t-.^curiXo i>.j'XO dc*

niciXb i>ara < ue finue x-'oi conta das univcrsidf.d.es,doô laboratorios fai^acc-uti—
CCS,ou dos ^abinetfcs oficiais.
ivr.i!i.a-l polxtxc<^, sim, £5W!«^e-^-rti-rna-l~-ßij4-i4-i-c»o_.^-jas janais mecquirdio, scctax'io,
aíjrcosito £07Vsuas idéias .Genuine democrc.ta, democrata de quatro costados,reconhoeiß/a honestidade de aràumentos dos adversários, emhcx-a os deplor£]|\jJÍ(f por
veses,dialo,>.\^^ até com aqueles cue se prof ess;. yvV de direita.Isto nao impediu
t.ue era I964 tivesse que x-es^-onder á um lii'.Sahem 0 f ue vem á ser ura IPIi?
Acusavam-no na ocasiao de havei- tranEfoimado sr.u departamento,na Universidade de S.laulo,era let.itima"fairica de subversivos",alegaçao due beirava
.Primeiro,na PsrasitolOt^ia da U3P havia tiCnte èai^fencente/ ás mais variadas matinês ^.'Oliticas,professando idéias por venes diametralraente opjostas*,
Eeg:undo,por~ue desde 1955 estava afastado da cadeira propriamente dita,«—-rr seu
lut;ar nas maos de irm er.-assiste .te, justamente ura daqueles eue menos resistente^
se mostrou ás pressões oficiais.Para fazer uma idéia,lancem uma vez os olhos
pela "Parasitologia Kedica",ôra era sua 9£<-«Edição,ou nos "Pi-oblemas Brasileiros
de -i-igiene Eural",para ver até que ponto Pessoa respeita o direito á própria
opinieio .Darei um prêmio aquele que nesses textos encontrar acuilo que vul(.^armente se chama"doutrinaçao politica".
E seria mesmo subestimar a sua inteligência,a sua sensibilidade,imaginar
'He Pessoa jamais torr;£|lfrtíVV'-a iniciativa de nos induzir uma idéia contra u qual
nos nós rebelariamoE,coagir-nos á deter inada atitude faca ao mundo.líao fabricí4'\yV-prose. itos.-ois

■ ue a copia nunca é tao bôa como o o iginal.Tunto

assim o_ue €U me formei na UòF,depois de duas caminhadas através da larasitologiw,ainda orfa do mae e pae daquilo que só mais tai-de vim a aprender, e por conta própria-^,ue a í-edicina é irraa das ciências sociais.
Em Abril de I964 incumbiu-se®os governadores de Estado a procederem,sem
o beneficio de um prévio julgamento,á uma "limpeza de suas fileiras",expurgando

o uadres do funcionalismo /a,queles elementos que lhes fossem antipáticos.

E por átc do entao gcvcinadcr,o snr.Ademar de Barros,a Universidade de 3.Paulo
perdeu alguns dos seus melhores

áto ãinnrininárxnx d/^ricionario,

antipatriotico-pcis cue foi profuniamente abalada a no‘~sa estrutura de
ensino e de pescuisa—e que até hoje de minha parte ^ conta com ^ mais profundo TtluidjÔP.
E,naturaln.ente,tc.mDr.m o cepi-rtamento de Parasitologia pei-deu alguns de
seus melhores elementos,na fase ne^^ra que i^assauios a airavessar.líao mexeram um
dedinho aqueles qus aos quais se pcri*iitiu ficar—nera mesmo 0 enteo catedrc-ticc—,
não se tbalaram o diretor da faculdade,o reitor da univfrsidado,toda a legião
daqueles que no enterro de Gamuel derramaram suas la^imas de crocodilo,os no—
ir.ens "ue dansam conforme a melodia do momento.
L-^mbro—me. ' ue nos .t-rimeiros dias de .iibril fui procurar uru destes nomes
respeitáveis,profesEOi—titul r e cue mais tarde
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rde drretor,

e pi'opuz—Ibe a reda^ao de um abaxxc—assinado ectre os docentes,nao a titulo de
tr.anifestaçao politica,mas mui siiriples-uente,para solicxtar as autorideoes que a
autonomia ur.iversitária fosse respeitada.0 homem olhou para mim, chamou—me de
criança:"IsEO é i:rfantil de sua parte.llão é coisa c.ue se possa fazer.E sabe de

