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•^.uc'Cjpcr seus cinti^^os disciiulos,e-os f.u i;. j_.nuis i-'eixon fi*ltsr conselho,no toc-.iite aos protlcpus cirntificos com < ue se it í’ion-tav;.un,nen ahri^o e lealdade no
decorrer dos processos e perseguições c ue ti

' ue su^jortar.
P.C.C.Garnham

é o sursurar de velhos,clf^bris, senis . "
Aluno-2
" Ü prof.ík-url Fef-r.ca,o v..l:iin).o pue a^oru s6 quer saher de doença de cobra,
fe-z o Sfu priuriro tivbalho em 1923.Com recursos da Funda^.ao Rcckefeller foi es't
tudar vermincse em Carat^uatatuba, litoral norte de S.Faulo .Cor.o sabia rue dificilmente. aiarccia ura rnedico nv*":uci& criade,levou ba&tar.tc remédio e,nos intervalos dos emames áe fezes,dava receita í-cíc todo rnuiido.A noticia de

ue, ia*via

un doutor na cidade atraiu i_,ente de todas as vil-s ii-oriraas.a certo moraento acabou o remedic,mas o pessoal continuou cheí^aiidü.LQ(_.o aorreu o rumor de ' ue o
medico estava escondendo as rilulas,e daí para a violência foi ura passo.0 posto sanitario foi invadido cjo Jcven pesquisador só conset,uiu salvar—se per' ue
um. ^ scidor ' ue se tornara seu amit,o,ievou-o ás pressas para llhabela,naraa canca á remo."
"da vi muitos eii.erii_^.;.os asòimi."
aluno-3
"i)c outro lado vemos cue o profcs.Gr iIo ,,ode desenvolver sósinlio todo o trabalho didático e cientifico de sua Ccdeira.Daí a necessidade de oercax-se ele
L. e ura pru^.o de assistentes èmbuidos do mesmo entusiasmo e da mesma dedicação
a cifu.cia e a formayao de novos investigadores.Dessa comunidade formada pelo
professor,assrste.'.tes e alunos .brotará,por força,o entusiasmo pela ciência entre os jovens e entrareraos no cardnho certo para a formação de pesquisadores."
'.'...também deve participar numa visão do mundo."
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Aluno-4
"Durante muito tempo,o . rofessor Pessoa manteve,no Departamento de Parasitoloijia do Hospital das Clinicas,um cait-z e:.* -ue a^-antia um preraio de ura conto
de I eis(n<..‘iuele tetipo era uinheixo )para rualc.,,er ala^^üt^nc que, intei nado pela
doença rue fosse,não tive.,se es'uistossomose tarabea.lTint_^ue-ra levou o diiàneiro.
^

^ dü ixofessor Pes.soa ^or j^lajj,oas e antipajcle. diz '■'ue seu sonho

seria passai' o resto da vida eui Filar,no interior ala^^oano .Dur ante seis meses
ele racrou ia,anos atras,justamente estudando es' uistossoraose."
.....era a.at,rj-was de di^'loma,mas para foxi^ar cxdcu.uc.us utíis ac seu pais."
cclunc-3
'-j 1 lísuli,:. ura coiclurio rue,penso,pEnrara poce sei’ aceito-sem discussao:se nc.o
temos ^ PS',ui. adores é por-,ue a Univo sidade não os forma.a analise, apora,rauda
de uire.^aOjÇ Vi-raos procc.rar saser porcue a buiversidade nao ^oima pes' iiisado—
s.racsc.e lOj.0 poiemos uizer que so e pocsivel dc st r.volvez'—ce c entusiasmo oe—
la cie..cic* entre oo cstucant6.s,nas caaeir.-s era ' ue os .mfessoies tera fntuaias""
mo por ela.]'.as se o x^r ufessor realraeute ruiser erercsi influencia educativu sobre oo estudantes,nao pode li~itai-se ás co.rafc ier:ci..s at orj.cas."

