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HOMENAGEM
A Professora Dra. Odete de Fátima Sallas Durigon nasceu em 02/01/1955 e faleceu em 05/02/2005, graduou-se em Fisioterapia
(1977), titulou-se Mestre em Ciências Biológicas (1989) e Doutora em Ciências Fisiológicas (1997) pela Universidade de São
Paulo. Coordenou o Curso de Fisioterapia da USP nas décadas de 80 e 90 e lecionou como Titular das Disciplinas de Cinesiologia
e Cinesioterapia do mesmo curso. Difundiu no Brasil, por meio de cursos de extensão, um dos métodos mais utilizados na
fisioterapia: a Técnica de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, também conhecido como Método Kabat, dentre outros
grandes feitos. Teve dois filhos (Rafael e Camila Durigon) os quais devem se orgulhar da grande mestra e pessoa que foi sua mãe.
Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a obra de Mitch Albom, “A última grande lição – o sentido da vida” talvez possam
melhor entender o conteúdo de nossa homenagem a esta grande mestra.
Assim que soube do inesperado e súbito infortúnio, fui visitar, em sua casa a admirável professora.
Ao vê-la acamada, imobilizada e abatida não consegui conter ou esconder triste emoção.
Prontamente, a mestra perspicaz e amiga, sempre tão forte e ativa, ao invés de ser consolada foi consoladora.
E como eu não podia prever ou imaginar, ensinando a última grande lição:
Não fique assim, eu estou bem, não se preocupe...
Quem diria que eu teria um problema desses. Eu que tanto ensinei a cuidar com responsabilidade e dedicação.
O que posso te dizer? Viva a vida com equilíbrio, evite excessos, pois levam a destruição.
Podemos realizar muitos sonhos e bons atos, mas cuidado com dois inimigos: o orgulho e a ambição.
Dedique-se a sua profissão, a produzir ciência, mas não exclusivamente. Cuidado com a envolvente ilusão.
Os títulos e os cargos não são mais importantes do que viver tranqüilamente, ter paz no coração.
Cuide “também” da sua saúde, esteja mais com sua família e amigos, tenha gratidão.
O que poderemos levar desta vida senão o amor compartilhado entre nós, os momentos vividos com muita satisfação?
Foi a última vez que a vi...
Guardo com carinho todos seus ensinamentos, em especial os daquele dia, iluminados de emoção.
À querida e estimada professora,
que assistiu e consolou com carinho e profissionalismo muitos enfermos,
que transmitiu louváveis ensinamentos a milhares de alunos brasileiros,
que realizou muitas pesquisas, colaborando com os avanços científicos na área da saúde,
que escreveu um grande capítulo da história de uma das profissões de maior dedicação e abnegação: a fisioterapia,
nossa homenagem e eterna gratidão.
Sissy Veloso Fontes
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