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*uc'c,pcr seus i^nti^os dit.cij, ulos,aos <;U is jamuis fieiaou faltar concelho,no tocante nos prohlrnas científicos com ' u<^ se dí-frontavam,ner. ahi^i^o e lealdade no
decorrer dos processos e' perct juiço<-s rce ti ert^ra f ue sü^-'ortar.
P.C.C.Garnham
■ •

, é o sur- jurar de velhos, debeis, senis . "
.T.lur.o-2

" 0 prof.Saauel Pessoa, c velhinho '-ue a ^j,ora só quer saber de doença de cotra,
fes o seu priniriro trabalho em 1923.Goni recursos da Punda^jao Pcckefeller foi est
tudar verioincse en Caraj^uatatuba, litoral norte de b.Paulo.Co,: o sati,* r ue 'lifi-'
cilmente aicrecia um medico n^eurda cr'ade, levou 'casta,.te rcmr-dio e,nos intervalos dos exames de fe2es,dava leceita ^.aic* todo mundo.a noticia de ' ue huvia
um düutoi na cidade atraiu t^ente de todas as vilas proritnas.Â certo aiomento acabou o romeáio,mas o pessoal continuou che^audo.Logo correu o rumor de èue o
medico estava escondendo as ijilulas,e daí para a violemcia foi um passo.0 posto sanitario foi invadido cjc Jcven pesquisador só consei^uiu salvar-se pcr>' ue
um ^ scador c^ue se tornara seu ainit,o,ievcu-o ás pressas para llhabela,numa canoa á remo."

”Jo- vi muitcs ex(;rii_^lcE asuim."
aluno-3
uc outro lado venos eue o .rofes..or nao ^.ode desenvolver sósinlio todo o trabalho didático e cientifico de sua Cc.deira.bai a necessidade de cercar-se ele
de urn grupo de assistentes èratuidos do mesmo entusiasmo e da mesma dedicação
á ciência e â formaçao de novos investigadores.Dessa comunidade formada pelo
professor,assiste..tes e alunos,brotará,por força,o entusiasmo pela ciência entre os jovens e entraremos no cardnho certo para a formação de pesquisadores."
■ ■

'.'...também deve participar numa visão do mundo."
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Aluno-4
"Cuiante muito tempo,o .rofessor Pessoa manteve,no Departamento de Parasitolofeia do Hos^âtal das Clinicas,um cart_2 em -ue garantia ua prêmio de uu conto
de reÍE(iu..;uele tempo era dinneixo )para r ualc. . er ala^ü«.nc que, internado p'ela
doença rue fosse,nao tivesse es< uistossomose também.Pin^uera levou o diiüieiro.
A preferencia do irofessor Pessoa ^or x^lat^oas é antiga;cle àis -ue seu sonho
ceii& passai' o resto oa vida eui rilur,no intoi'ior al.'_L,oano.Duiantc seis meses
elo nivo.ou la,anoE a^ras, justamente estucando es, uistossomose. "
"...nem fabricas de diploma,mas par.* formar cidc-dãos uteit
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"Aaí resulta um coiol;.ric ( ue,i. ■aso,pr-Usa yode ter cccito

»e .. vtiscassao;se- nuo

temoí

pesquisc:do2'Fc é pcr-.rc a Umvn sid.,.ue não os foima.a an..li se,agora,muda
de aireçao,e varacs procurai' saser pcrc'_e a biii-versiuade nao foiTna pes'uisado—
res.Desde logo podemos dizer que só é possivel desenvolver-se o entusiasmo peoii-i.cic entre oo estUG.antes,nas cadeiras em rue os professores tem fntuaias—
no por ela.j'.as se o pr fessor reaimeute quiser exercei influencia educativa sobre CD estudantes,nao pode liritai-se as conferências tt'or±;

