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f: rt;oi'onde aor anr,f.ics di. cl. ..aí Jr ' atuclantec."
j_tlu_nü-6
"Je preleçoíü boloxe.tas os alunos t.stoo fartos e ccn.i j asão .Deve-se, pois, procurar a todo custo li^uiâar este aspecto fon.'ial c ue ainda tem o -^nsino nas nossas Univ'crsidades ía api c sentaçao do conlie cin.ento cientifico de forma do£,miltica,
cutno algo completo c acabado,desencoiajando,assim,nualCj uer veleidade de investÍ£,açao por p-aite dos alunos e podando o seu espirito critico.De outro lado,c<.v
se acabar co; i exi^encias descabidas de; professores ati asados,obrit,ando seus alurcG á decor.-çao mir.uciosa ■ de pwrticularidades ir.uteis, trazidas e explicadas
em cpualcuer livro de texte.3ao professores tais íiue prejudicam,não só o seu pro
pr; o ensino como o de var ias cadcii cS de um curso, sobrecarret^í^ndo os estudantes
e roubando-lhes tempo util e precieso."
"...í,ue ele iria poupa-rla de suas criticas."
Aluno-7
"L cono prova da verdade ciue afirmo,desafio qualquer universidade brasilí ira
£• apresentar um volume dos trabalhos científicos de seus alunos.A vci-dado é

uc

nao t'iu mos realmente uma Universidade, se ao lado das investie^ayoes do corpo decente nac forem evidenciadas as pes''.aisas do corpo discí-nte."
"...uma nota amarga invi-diu-lhe o hur/or."
.xluno-8
"ii.pora,ua youco ... .is surdo do -.ue GC:'.:pr-r- fci,e com una infecyao ^pae c obriga
a tomar antibiótico varias vezes por dia-'T a i.omyc do i'apa.vejc,

ue honrai

só vuer saber é de doenya de cobra.
-l.iac,dr.Pessoa,i" uais cS deen-yas que mais des^rayam a vida do arasilíiro?
-Brava mesmo,só tem uma.As outras-es., uistossemose, elcf antiase, c.ic-.gas, malaria-sao simples agravantes.
-B rual é e.sta endemia crava,doutor?
-Olha aquijinenino, vamos "^alar de cobras?"
" ...sempre um coniii^-'^mento natural á seus átos."
..lunc-9

/

'b.tri-idos pr las per nas tao brancas e fáceis,os mosquitos viriam picar, e seriam entao a. an.a.Io s.
-B se nós pci^araios a d o.-..ça. ,hein Batista?
-Se pet_ar,pegou,dautor .Listamos a^ ui pra i:;sc."
"...fazer -‘'ace acs problemas ue saude da iioi-ulayao."
xi.lunG-10
"j.ntrr tanto , examinando os sertanejos, espant-^u-se- com um nct^ocio ;todos os s_
tomas ca es .uistossomose estavam piesentesia m.-am-a dor na boca do fstcma(_o,os m;
riCE grite^ á aK.-lpaçao,as mesmas dores ^elo corpo.
C i'rofeoscr acnou >-stranho .Foi atrds da soiuyao c't.. uele mistério e achou i
ta.ito n-';U-la faixa de ser tao,como no litoral,

nao co..iiaui cazn-, ,ou só a piov

vam de liiarxPirx; iri.gular c insuficiciite5ÔG,v nao comiam ovos;menos de 40,^> bebiam
lertc;duas refeições j^or dia nao era costume de ninj^ueoi.
-B-concluiu ele-nem a" ui nem lá as dorfs sao da -íy uisto.: souio sc. oao mosmo é
endemia principal—a fome."

