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História
e Memória

Irajá
Damiani Pinto



À Jaqueline da Silva Oliveira, obrigada pela sugestão da fotografia.







Ao discutirmos uma obra de arte, como uma
realização, jamais ou raramente o fazemos com os olhos
voltados para um dos aspectos mais importantes, o seu
planejamento, as suas fundações. A estética e a beleza de
um edifício, nem sempre nos recorda os anos de estudo
de seu idealizador, os cálculos, os projetos refeitos, nem
mesmo os alicerces escondidos no solo que são a base e
segurança de toda aquela estrutura. Assim, também, a
importância material, o volume de equipamento, o
número de publicações, o número de diplomados de
uma escola, nem sempre traduzem o seu penoso, árduo
e longo processo de germinação, cheio de sacrifícios
pessoais, idealismo e trabalho.
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Feliz o momento em que decidi, entre uma vigorosa indústria porto-
alegrense e a Universidade. Assim, em 1942 iniciei minha carreira acadêmica, na
então recém criada Faculdade de Filosofia, da Universidade de Porto Alegre com
os cursos de ciências: História Natural, Física, Química e Matemática.

Faculdade sem prédio próprio, foi obrigada a se socorrer de outras depen-
dências da Universidade. Assim, o Curso de História Natural foi instalado em
duas salas dos porões da Faculdade de Direito, cedidas por seu Diretor, Professor
Elpídio Paes, e se concretizou com grandes dificuldades de espaço e material, sob
a chefia de um professor alemão, Dr. Carlos Hogetop.

Faculdade de Direito - UFRGS
Foto cedida pela “Secretaria do Patrimônio Histórico/Divisão de Pesquisa Histórica e Documental”

INÍCIO DE CARREIRA
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Tive, então, oportunidade de organizar - ainda como estudante, contrata-
do como auxiliar de laboratorista, com o salário de duzentos mil réis mensais
(menos que um salário mínimo) por três horas de trabalho - um laboratório que
servia às aulas práticas de zoologia, genética e geologia.

Como não possuíamos servente, levava eu à noite (das 19 às 23 horas)
minha mulher, deixando nossos filhos com os avós paternos ou maternos e
montávamos e organizávamos o laboratório, inclusive cuidando da limpeza. Na
ocasião, um bedel (nome atribuído aos serventes da época) da Faculdade de
Direito vivia assobiando e cantarolando no corredor daquele porão. Não imagi-
nava eu que aquele bedel se consagraria como grande e venerado compositor
brasileiro - Lupicínio Rodrigues.

Organizei aquários, terrários e coleção de material de pesquisa para a zoo-
logia.

Cartão de inscrição para o vestibular na Filosofia

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Em outubro de 1944, levei alunos do Curso de História Natural à excursão
de campo para o litoral norte, utilizando como condução um caminhão a gasogê-
nio cedido pela Fábrica de Massas Damiani.

Trouxe da Escola de Agronomia e Veterinária estufa e drosófilas para as
aulas de genética que eram, então, lecionadas pelo Professor José Grossman.
Professor da Agronomia, que realizava genética de trigo e com o qual pude levar
as alunas Lia Klepzig e Ligia Krostovsky à Estação Experimental, com auto-
móvel emprestado pelo meu tio Dante Damiani.

Caminhão a gasogênio da Fábrica de Massas
cedido para excursão do Curso de História Natural

Damiani

Primeira Excursão à estação experimental conduzida pelo Prof.
de Genética José Grossman. Com condução de meu tio Dante Damiani

INÍCIO DE CARREIRA
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Dando atenção a minha tendência para a pesquisa, dediquei-me especial-
mente à zoologia e à paleontologia, quando tive a felicidade de contar com o
Professor José Rafael de Azambuja Junior, mestre e amigo que possuía o único
livro de paleontologia na Universidade “Traité de Paléontologie” de Jean
Piveteau que emprestava aos alunos. Nesta mesma ocasião, não só assistia as suas
aulas como participava praticamente como seu assistente.

Assim, começando como auxiliar de laboratorista, técnico de laboratório e
assistente, pude me realizar como professor, pesquisador e administrador em
nossa Universidade.

Dois fatos inusitados creio que merecem ser citados para mostrar o quanto
eram ignoradas as palavras genética e geologia.

Numa aula de biologia, como aluno na Licenciatura e tendo como
professor o ilustre médico Carlos de Brito Velho, com aquela extraordinária
cultura que todos lhe reconheciam, um dos colegas fez uma pergunta de caráter
genético. O Professor disse: “

”. Eu que cursara genética com o Professor de Botânica e Genética,
José Grossman, pude responder. O segundo fato, que mostra o desconhecimento
da genética na época, é que os jornais noticiaram, com destaque, o nascimento de
gêmeos, sendo um branco e um negro. O médico consultado deu a entender que
a mãe havia tido relações com dois homens, o que não devia ser verdadeiro e sim
que os pais eram mulatos e geneticamente possuíam aqueles genes. Este fato teve
grande valor para as aulas de biologia que lecionava nos cursos pré-médico e pré-
jurídico do Colégio Estadual Julio de Castilhos, mostrando aos meus alunos
como, por ignorância, se poderiam cometer graves injustiças.

eu não sei mas talvez o Irajá, que já estudou genética,

possa responder

Laboratório no porão da Faculdade de Direito

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Em 1944, juntamente com dois colegas, me formei em História Natural e
cinco outros se formaram em Matemática - 1ª turma da Faculdade de Filosofia.
Foi paraninfo o ex-Reitor e criador da Faculdade, Professor Edgar Luiz
Schneider.

Convite de formatura

Bacharelandos da ª Turma da Faculdade de Filosofia e autoridades1

INÍCIO DE CARREIRA
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Em meados de 1945, já oficialmente professor assistente, fui convidado
pelo Dr. Llewelyn Ivor Price, paleontólogo gaúcho do Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM, Rio de Janeiro, para participar de uma excursão a
Candelária e Santa Maria, para coleta de répteis fósseis. Dessa excursão parti-
ciparam o cozinheiro, Dr. Price, eu, seu auxiliar no DNPM Rubens da Silva
Santos, que se tornou grande paleoictiólogo, e o condutor de nosso veículo, um
carroção puxado por cavalos. Pude trazer apenas uma vértebra, já que todo o
material coletado era destinado ao DNPM. Nesta ocasião, o amigo Price me
sugeriu que estudasse tartarugas fósseis. O primeiro livro que consegui sobre o
assunto - e levei meses para tanto - era em alemão, com a espessura de quase um
palmo. O detalhe: eu não sabia alemão.

Este primeiro contato nos permitiu excelente relacionamento o que muito
me auxiliou no estágio que realizei naquele Departamento, em janeiro e fevereiro
de 1946, e que se repetiu em 1947, sob a orientação do Geólogo Paulo Erichsen
de Oliveira e onde pude ter contato com outros eminentes geólogos brasileiros:
Avelino Ignácio de Oliveira, Othon Henry Leonardos, Djalma Guimarães,
Elysiário Távora, Mathias Roxo. Pude buscar, não só conhecimentos sobre fós-
seis de vertebrados, como de invertebrados e, principalmente, com Price, percor-
rer os “sebos” e livrarias buscando um bom número de publicações - com recur-
sos emprestados pelo meu avô Agostino Damiani - base para o início de nossas
pesquisas e biblioteca.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Participantes da excursão a Candelária - 1945

Condução de campo

Coleta em Candelária

INÍCIO DE CARREIRA
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No passado, era comum os formandos organizarem excursões comemo-
rativas de formatura, normalmente para o norte do País e, eventualmente, para
países vizinhos. Em 1947, a Argentina era governada por Juan Domingo Perón
o qual proporcionava a formandos brasileiros a oportunidade de excursionar e
conhecer universidades argentinas. Face a esta grande facilidade, os formandos
de Geografia e Física da Faculdade de Filosofia me convidaram para levá-los à
Argentina. Eu, na ocasião, era também professor de geologia no Curso de
Geografia. Acreditando ser uma grande oportunidade para nossos estudantes
conhecerem a Universidade de Buenos Aires, uma das líderes da América do Sul,
e terem uma visão mais ampla do ensino e da pesquisa, onde era realizada em alto
nível, levei-os àquele País. Foi do mais alto proveito para os alunos a verificação
da forma de pesquisa e o contato que puderam ter com grande quantidade de
documentos originais.

Formandos dos Cursos de Física e de Geografia e
minha senhora, em excursão a Buenos Aires

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Nessa época, também foi de grande valia o contato que tive com o
Professor Rodolfo Mendez Alzola, do Instituto Geologico del Uruguay que me
doou coleção de 50 exemplares de fósseis representando a coluna geológica da-
quele País dando-se, assim, início às primeiras coleções didáticas de fósseis para o
Curso de História Natural.

Existia na praça do Portão, hoje Praça Argentina, um quartel do 7º
Batalhão de Caçadores do exército com uma frase que encimava a entrada do
mesmo e que dizia: SI VIS PACEM PARA BELLUM. Preparar instrumento de
guerra não me parecia, mesmo como jovem, ser o meio mais adequado para se
conseguir paz.

Na Faculdade de Filosofia tínhamos um constante convívio com pro-
fessores das mais diversas áreas: Física, Química, Matemática, Filosofia, Socio-
logia e Letras. Este convívio, inclusive me permitiu criar também uma frase latina
em oposição a que encimava a entrada do quartel: SI VIS PACEM DIFUNDE
SAPIENTIAM ET CULTURAM, que me parecia muito mais própria para que
alcançássemos uma verdadeira PAZ.

A revista Ciências e Letras, órgão do Centro Acadêmico da Faculdade de
Filosofia, foi publicada em 1947, Ano I nº 1, com aquele dístico.

7 BC do Exércitoº
Foto cedida pelo Cel. Fernando Ruy Soares de Vasconcellos Chaves

INÍCIO DE CARREIRA
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Esta primeira revista serviu, ainda, para o início de publicações de genética
de Antônio Cordeiro e minhas de paleontologia, marcos para o desenvolvimento
destes dois setores na Universidade.

A segunda turma de História Natural contava com dois alunos: Antônio
Rodrigues Cordeiro e Carlos Buede. Cordeiro entusiasmou-se pelo estudo das
drosófilas, organizou um gabinete de genética, tendo ido posteriormente para a
Universidade de São Paulo - USP especializar-se em curso de genética finan-
ciado pela Rockefeller Foundation. Em sua volta desenvolveu, com colegas, o
Setor de Genética que resultou neste Departamento de nível internacional que
temos hoje. Como professor desta “grande” turma, fui o homenageado.

Primeira revista da Faculdade de Filosofia

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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PREFÁCIO DA PRIMEIRA REVISTA DA FACULDADE DE
FILOSOFIA ELABORADO PELO SEU DIRETOR

IRAJÁ DAMIANI PINTO

Aos Leitores

Seguindo a tradição, fazemos aqui, a apresentação de nossa revista
“Ciências e Letras”, dizendo o que significam para nós, sua capa, seu dístico e seu
conteúdo.

A capa representa as múltiplas secções de que estará formada, e também
de certo modo, os diferentes currículos especializados dos doze cursos que integram
esta universidade em miniatura, que é a Faculdade de Filosofia da Universidade
do Rio Grande do Sul.

O dístico “SI VIS PACEM, DIFUNDE SAPIENTIAM ET
CULTURAM” é o que há de mais sagrado para nós. É ele um freio, quando não
mesmo o verdadeiro e legal substituto do “SI VIS PACEM PARA BELLUM”,
porque se acreditamos que para a conservação da paz devemos estar preparados,
acreditamos mais firmemente ainda que a sua conquista e conservação só será
realmente possível com uma educação integral e geral, educação esta que nos
levará infalivelmente ao lema máximo “SCIENTIA ET VIRTUS”.

Só teremos alcançado este ideal quando, pela educação, compreenderem os
homens suas responsabilidades na escolha de seus governantes e estes as responsa-
bilidades de seus governos; quando a educação lhes permita, independente de
toda propaganda sediciosa, dar seu voto consciente e ponderado; quando por sua
educação sejam capazes de compreender que sem cooperação e uma pequena
quota de sacrifício de cada um, não será possível o bem geral; quando enfim
compreenderem que com a metade do esforço empregado numa guerra fraticida,
poderão conseguir a redenção da humanidade, porque ao invés do caos de após
guerra teremos a abundância da paz.

Já em busca deste ideal, através da difusão do saber e da cultura,é que há
três anos o novel Centro Acadêmico da nossa Faculdade criava um curso gratuito
do Art. 91, lecionado por alunos e bacharéis da Faculdade de Filosofia, os quais é
verdade, sem percepção de quaisquer honorários públicos ou particulares, foram

INÍCIO DE CARREIRA
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magnanimamente recompensados ao verem seus alunos compreendendo os seus
esforços e dedicação, alcançarem pelo estudo, os maiores índices de aprovação nos
exames de licença ginasial prestados ao colégio do Estado.

É ainda em busca deste ideal que com nossos colegas organizamos e publi-
camos a presente revista, e ao publicá-la, não poderíamos deixar de expressar
aqui o nosso reconhecimento a todos que nela colaboraram e de modo particular
ao dinâmico ex-presidente do Centro Acadêmico, Werner Kiel, e àqueles dois
jovens de um idealismo são e construtivo, Mercedes Norrenberg e Arno Ruben
Siegmann que no presente ano letivo, noites após noites, das 19 às 23 horas
atenderam a direção do Curso do Art. 91 e ainda encontraram tempo para
colaborar eficaz e exaustivamente neste primeiro número.

Quanto ao conteúdo, não deverá ser outro senão o reflexo de nossa escola e
por isso fazemos aqui um apelo a todos os professores, técnicos, auxiliares e alunos,
no sentido de uma colaboração mais ampla, para que os próximos números sejam
de fato o reflexo dos vários centros de pesquisa e investigação que deve ser cada
uma de nossas cátedras.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Em 1947, já lecionava no Colégio Estadual Júlio de Castilhos e no Instituto
Porto Alegre - IPA - as cadeiras de zoologia e biologia. A dificuldade de biblio-
grafia era muito grande, principalmente em português. Os alunos solicitaram
que transformasse minhas apostilas em um livro de zoologia. Passei a executá-lo,
submetendo cada capítulo à apreciação da aluna Alice Zarif para saber se estava
inteligível para os alunos. Os alunos perceberam que, relativamente ao vestibular

para Medicina, o livro era de grande utilidade. Apesar da insistência, não realizei
uma segunda edição, pois passei a me dedicar intensamente ao ensino e à pes-
quisa na Universidade. Este livro dediquei ao meu avô materno, com as seguintes
palavras, pelo muito que me havia auxiliado, inclusive suprindo uma série de
necessidades da Faculdade “Questa mia prima fatica dedico a te, nonno

AGOSTINO DAMIANI, cui mi legano debiti immensi di riconoscenza e

d´affetto” .

Colégio Estadual Júlio de Castilhos
Foto cedida pela “Secretaria do Patrimônio Histórico/Divisão de Pesquisa Histórica e Documental”

INÍCIO DE CARREIRA
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Si vis pacem difunde sapientiam et culturam

Livro texto

Atlas
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Como viesse exercendo a regência da cadeira de geologia e paleontologia,
em 1950 fui nomeado, por Decreto do Presidente Getúlio Vargas de 30 de março
de 1951, com efeito retroativo a partir de 8 de dezembro de 1950, como Profes-
sor Catedrático de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia da Univer-
sidade.

Intercalando minhas atividades como professor para os cursos de História
Natural e Engenharia de Minas, sempre continuei vislumbrando novos horizon-
tes. Como na época não tínhamos muitos campos desenvolvidos, tudo o que se
produzisse tinha um valor enorme.

Assim, aconteceu com o Instituto de Ciências Naturais - ICN. Minha
vontade de realizar era muito grande. Para este sonho contei com o apoio ime-
diato do Reitor Alexandre Martins da Rosa (1949-1952), do Diretor da Faculda-
de de Filosofia Bernardo Geisel e resultou na construção do prédio inaugurado

Instituto de Ciências Naturais - ICN e a Apache

INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS - ICN
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em 14 de julho de 1954, já sob o mandato do eminente Reitor Elyseu Paglioli
(1952-1964) e do Diretor da Faculdade de Filosofia, Luiz Pilla. O Instituto foi
organizado nas seções: Biologia; Botânica; Genética e Ecologia; Geologia e Pa-
leontologia; Mineralogia e Petrologia; e Zoologia e esteve sob minha direção de
1954 a 1957.

Nessa época a Universidade de São Paulo - USP recebia vultoso auxílio da
Rockefeller Foundation e seu diretor associado, Dr. Harry Miller Jr., um
americano excepcional, que veio a Porto Alegre em visita à Seção de Genética,
conheceu nosso trabalho e disse:

. Assim, conseguimos extensa bibliografia, equipamento como lupas,
microscópios e outros, tendo sido permitido, inclusive, importar da Alemanha

grande parte do mesmo. Muito importante para os trabalhos de campo, foi a
doação de duas caminhonetes.

University, Inglaterra, no momento naquela Universidade. No Museum of

“sugiro que solicites um auxílio para a paleon-

tologia”

Também, através da Rockefeller Foundation obtive, em 1956, bolsa para
universidades americanas me concentrando no estudo de ostracodes na School
of Geology da Louisiana State University com o Professor Henry Howe.
Naquela Universidade, acompanhando os trabalhos de campo, conheci um
jovem geólogo Patrick John Victor Delaney que convidei para o ICN, pensando
em suprir a falta desta atividade no Curso de História Natural. Fiz estágio, ainda,
para estudos estratigráficos e paleontológicos e cito algumas instituições: U. S.
Geological Survey, com Dr. I. G. Sohn; Department of Geology da University of
Kansas com os professores Richard Benson e P.C. Sylvester-Bradley da Sheffield

Dr. Harry Miller Jr.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Natural History da Michigan University, com o Professor Robert Kesling; no
U.S. National Museum, com a Drª Helen Duncan; no Department of
Micropaleontology do American Museum of Natural History, com a Drª
Angelina Messina e Prof. Dr. Brooks Ellis da Columbia University.

Retornando à Universidade continuei com minhas atividades no ICN.
Assim, a Seção de Geologia e Paleontologia tendo como base a mesma Seção do
Curso de História Natural, passou a apresentar as seguintes linhas de trabalho:

contando com a colaboração do recém
chegado Geólogo Patrick Delaney. com coletas
periódicas para o ensino e para a pesquisa, de acordo com os projetos do CNPq.

(ostracodes).Eram estudados tanto ostracodes atuais
como fósseis, contando com a colaboração das licenciadas Yvonne S

º

A) Levantamento geológico do Estado,

B) Paleontologia Geral,

C) Micropaleontologia

anguinetti,
Sônia Conceição Bender e Ieti Ungaretti. Com o Licenciado Ayrton Zíngano,
que realizou estágio no DNPM, Rio de Janeiro foram iniciados os estudos pali-
nológicos com amostras fornecidas pelo Departamento Autônomo do Carvão
Mineral do Rio Grande do Sul - DACM. E com a Licenciada Amneris Cauduro,
com estudo de perfurações da área de Rio Pardo.

Também foi organizada a biblioteca que já recebera apoio da Rockefeller
Foundation. Esta biblioteca, localizada no 3 andar do prédio do ICN, serviu não
só aos alunos do Curso de História Natural como aos alunos do novo curso que
se iniciava - Geologia. Posteriormente, o acervo da geologia foi transferido para o
pavilhão da FEBIC, localizado entre a Escola de Engenharia da Universidade e a
Escola Estadual Parobé.

Congresso de Geologia - Chicago, Estados Unidos. 1956

INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS ICN
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A Seção de Mineralogia e Petrologia era dirigida pelo Professor José Rafael
de Azambuja Jr. Nela atuaram os professores Manoel Coelho Parreira e Arthur
Wentz Schneider, quando lecionando no Curso de Geologia.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Gabinete de Mineralogia e Petrologia. Prof. Manoel Coelho
Parreira,Prof. Arthur Wentz Schneider e laboratorista

Biblioteca do Instituto de
Ciências Naturais e de Geologia

FEBIC - Feira da Indústria da Construção
realizada pelos estudantes da Escola de Engenharia

Readaptado para servir à Escola



Junto à elaboração do projeto do ICN, em 1952 ingressei na Faculdade de
Medicina onde cursei o primeiro ano e pude publicar, com colegas, um artigo
sobre Anatomia. Embora aprovado para o 2º ano, recebi convite do Professor
Paulo Sawaya, Zoólogo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, para
realizar meu doutorado, com bolsa daquela Universidade. Alegava seria lástima,
fossem interrompidas minhas realizações na área das ciências naturais. Aceitando
o convite, em 1953 fui realizar meu doutorado em geologia. Como tese, concluí
o estudo de Corais Carboníferos da Bacia Amazônica sob a orientação do
Professor Josué Camargo Mendes, confirmando a idade carbonífera e, ainda,
descrevendo uma série de novas espécies para o grupo. Nessa ocasião, contei com
o apoio irrestrito do Professor Viktor Leinz, e a palavra amiga dos professores
Setembrino Petri, Sérgio Amaral e Rui Ribeiro Franco. Tive oportunidade de
realizar uma série de excursões de campo tanto com o Professor Josué Camargo
Mendes como com o Professor Viktor Leinz. Esta experiência me fez pensar em
criar, na Universidade, curso específico para a geologia.

29

MEDICINA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS - USP

Stereostylus mendesi

Corais do Carbonífero da Bacia Amazônica

Dibunophylloides geiseli



Excursão de campo

Alunos de pós-graduação em Geologia - USP

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Em 1955, a USP encaminhava ao Legislativo do Estado um projeto de
criação de curso de geologia.

No mesmo ano, Professor Viktor Leinz me envia carta informando:

Em outubro de 1955 no IXº Congresso Brasileiro de Geologia em Araxá,
Minas Gerais, com o Geólogo norte-americano John Van Dorr II, que realizava o
levantamento do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, discuti o desejo que
tinha de criar um curso de geologia em Porto Alegre. Aventou ele a possibilidade
de conseguir a cooperação do Ponto IV, o que veio a ocorrer.

No final do ano, o CNPq sugeriu à Universidade a criação de um centro de
estudos e pesquisas geológicas. Na mesma ocasião, levei ao Reitor a necessidade
da constituição de uma comissão para estudo do assunto. O Professor Paglioli
imediatamente nomeou a seguinte comissão: Luiz Pilla, Diretor da Faculdade de
Filosofia (Presidente), Irajá Damiani

apresentado ao Ministro

“O

curso de geólogo está presentemente dependendo da aprovação da Assembléia. Nada por

enquanto está positivado, e eu não tenho feito muita força, pelo fato de não haver ainda

regularização da carreira de geólogo, fato fundamental para atrair os futuros alunos.”

Pinto, Professor de Geologia e Paleon-
tologia da Faculdade de Filosofia e Diretor do ICN; José Rafael de Azambuja Jr.,
Professor de Mineralogia e Petrografia da Faculdade de Filosofia e de Mine-
ralogia da Escola de Engenharia; Arthur Wentz Schneider, Professor de Geologia
e Petrologia da Escola de Engenharia, e Athos Pinto Cordeiro, Professor de Geo-
logia Econômica e Metalurgia da Escola de Engenharia.

Em 11 de dezembro de 1956, realizou-se no Rio de Janeiro reunião
promovida por Frederico Rangel, chefe dos quadros técnicos e científicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, for-
mada pelo Diretor do Ensino Superior Jurandyr Lodi e por Othon Henry
Leonardos, Avelino Ignácio de Oliveira, Sylvio Fróes Abreu, Elysiário Távora,
tendo participado também Viktor Leinz da USP, Irajá Damiani Pinto da URGS e
Licínio Barbosa da Universidade de Minas Gerais -UMG. Esta comissão sugeriu
ao Ministro da Educação e Cultura Clovis Salgado a formação de cursos de
geologia nas universidades do País. O Ministro convocou reunião de reitores,
para discutir o assunto, em 18 de dezembro. No mesmo dia reuniu-se a comissão
na CAPES, e foi o relatório final que influenciou, de
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imediato, a figura ímpar do Presidente da República, Juscelino Kubitschek de
Oliveira, sendo criada a Campanha de Formação de Geólogos - CAGE, pelo
Decreto 40.783 de 18 de janeiro de 1957. A primeira comissão nomeada pelo
Ministro esteve constituída por: Othon Henry Leonardos, Avelino Ignácio de
Oliveira, Sylvio Fróes Abreu, e o representante da CAPES, Frederico Rangel,
sob a coordenação do Diretor do Ensino Superior Jurandyr Lodi. De reuniões da
CAGE participaram, como convidados John Van Dorr II, dos Estados Unidos,
Boris Brajnikov, da França, Viktor Leinz da USP, Irajá Damiani Pinto da URGS,
Licínio Barbosa da UMG e Elysiário Távora do DNPM.

E foram criados, então, quatro cursos de geologia, junto às universidades,
em Recife, Ouro Preto, São Paulo e Porto Alegre, abrangendo as regiões norte,
centro e sul do Brasil. O Curso do Rio de Janeiro foi criado no ano seguinte por
proposição da então Universidade do Brasil, Rio de Janeiro.

O Curso de Porto Alegre se instalou no ICN com a colaboração da
Faculdade de Filosofia e da Escola de Engenharia. A razão da escolha do ICN
baseou-se na existência da Seção de Geologia e Paleontologia em plena atividade
científica graças, em parte, aos auxílios recebidos da Rockefeller Foundation.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Paralelamente ao estudo para a criação de cursos de geologia, a premente
necessidade de geólogos de petróleo fez com que o Centro de Aperfeiçoamento e
Pesquisas de Petróleo - CENAP da Petrobras, através de seu Superintendente
Antônio Seabra Moggi, solicitasse minha colaboração para a realização de um
curso para formação dos primeiros geólogos de petróleo, na Bahia. Este curso já
vinha sendo cogitado por técnicos da Petrobras e também pelo Geólogo norte-
americano Walter Link que, em solicitação à CAPES, sugeria um curso de dois
anos para graduados em cujo currículo constasse a disciplina geologia.

PETROBRAS

Superintendente da Região de Produção da Bahia, Geonísio Barroso
e Superintendente do CENAP, Antônio Seabra Moggi
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Atendendo convite do Dr. Moggi, através de telegrama datado de 10 de
dezembro de 1956, fui imediatamente ao Rio de Janeiro. Foi-me solicitada,
então, a formação de um curso de especialização para graduados em Engenharia,
Agronomia, História Natural, Física, Química e Matemática, com uma parte
introdutória durante os meses de janeiro e fevereiro que seria complementada
por um curso de dois anos. A organização do curso exigiu a busca urgente de
professores, pois foi acertado seu início em 15 de janeiro de 1957. Face às difi-
culdades percorri, Rio de Janeiro, São Paulo e os estados do Sul e, por corres-
pondência, contatei colegas do Norte do País. E o grupo ficou constituído pelos
seguintes professores titulares: Heini Wenzel - Inglês; David Goldstein - Quími-
ca Inorgânica e Analítica; Arthur W. Schneider - Mineralogia e Petrologia; Paulo
de Castro Nogueira - Geologia Física; Louis de Locsy - Geologia Histórica.

Contou ainda com a colaboração dos seguintes auxiliares de ensino:
Professor Antonio Celso Spinola (Química) e licenciadas Yeda C. de Andrade
(Mineralogia e Petrologia), Licia Penna (Geologia Histórica) e Yvonne
Sanguinetti (Geologia Física).

E assim, no dia 15 de janeiro, como prometi, foi iniciado o Curso de
Especialização, quando proferi a aula inaugural que segue.

Professores e alunos do curso da Petrobras para formação dos
primeiros geólogos de petróleo do Brasil

Salvador, Bahia, 1957

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Exmo Sr. Professor Tobias Neto M.D. Representante do Conselho
Universitário da Universidade da Bahia

Exmo. Sr. Dr. Geonísio Barroso M.D. Superintendente da Região de
Produção da Bahia

Exmo. Sr. Professor Geraldo Nunan M.D. Assessor de Organização da
Petrobrás

Senhores Professores, Senhores Alunos, Minhas Senhoras, Meus Senhores

Neste ato singelo, iniciamos uma nova etapa na vida das ciências geoló-
gicas, no Brasil. É este o momento do primeiro passo, no salto tríplice que o Brasil
dará, nestes próximos cinco anos. Dizemos tríplice porque três são realmente os
saltos que dará com o que hoje se inicia.

A geologia, até aqui, tem sido feita por geólogos que o foram mais por aci-
dente que por formação, já que não havia no Brasil, um Curso sequer, para a
formação de geólogos.

Até agora, geólogos têm sido engenheiros de minas que, com grande esforço,
procuraram suprir suas deficiências de formação aqui ou no estrangeiro, alcan-
çando às vezes, êxito excepcional.

Geólogos têm sido os bacharéis em história natural que, com esforço idêntico
atingiram resultado semelhante mas aos quais, até há pouco, não assistia o direi-
to legal de pesquisa.

Assim, o que se faz na data de hoje, na Bahia é, como dizíamos, o primeiro
passo efetivo, o primeiro impulso na formação do geólogo de petróleo.

Nesta etapa, se dará no Brasil o primeiro curso cujo “curriculum”, visa,
única e exclusivamente, a formação de geólogos.

Para este Curso, selecionou a Petrobrás engenheiros e bacharéis em história
natural, física, química e matemática, de todo o Brasil. A estes jovens, altamente
categorizados, será dado o curso de Introdução, de dois meses, ao qual se seguirá o
segundo de cerca de dois anos.

Sabem os senhores, por outro lado, que o Ministério da Educação e Cultura
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se propôs criar, em quatro pontos do País: Recife, Ouro Preto, São Paulo e Porto
Alegre, cursos para a formação de geólogos, em quatro anos. Estes, a nosso ver,
constituirão a segunda etapa do salto tríplice pois neles haverá “curriculum” feito
exclusivamente com vistas à formação de geólogos, e regime de dedicação integral
para professores e alunos, sendo que os últimos serão bolsistas.

Desta forma, poderão os alunos atingir, certamente, um alto nível de
conhecimento.

Por fim, a última etapa, cremos, será a criação de cursos da mais alta espe-
cialização onde, associada ao ensino, se realizará a pesquisa. Neste setor, já pensa
a Petrobrás segundo ouvimos do Senhor Superintendente do CENAP, Dr.
Antônio Seabra Moggi na criação do instituto brasileiro do petróleo, onde os
estudantes do Norte, Centro e Sul do País, já devidamente preparados, poderão
fazer um curso de mais alto padrão.

Neste momento, pois, nesta cerimônia simples, se está instalando não só o
gérmen de uma escola de geologia, para onde acorreram e acorrerão brasileiros de
todos os quadrantes mas, também o gérmen de uma escola da mais alta especia-
lização.

Assim, à Bahia coube abrir o caminho da verdadeira formação de geólogos.
À Petrobrás a honra da iniciativa.
À Universidade da Bahia, a de ter dado guarida e apoio completo a esta

aspiração do Brasil.
A todos, pois, que lutaram pela concretização deste sonho brasileiro, os

nosso parabéns e o nosso apoio.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Convidado pelo Dr. Moggi para a segunda etapa do curso aleguei que
estava comprometido com a organização do Curso de Geologia da URGS.
Solicitou-me ele, então, a indicação de um professor brasileiro. Pude conversar
com alguns colegas e indicá-los para a função. A escolha recaiu no nome do
Engenheiro Murillo Porto.

Entrementes, a Petrobras buscou a colaboração de geólogos americanos,
sob a coordenação do Geólogo Fred La Salle Humphrey da University
Dr. Moggi me solicitou que participasse da avaliação do curso proposto por
aquele geólogo, bem como da escolha dos nomes para a formação do corpo
docente, conforme telegrama de 31 de janeiro de 1957. Tive a satisfação de
colaborar com o Dr. Humphrey naquela atividade, com várias visitas ao seu en-
contro, havendo indicado a ele alguns nomes de professores brasileiros para atua-
rem como assistentes junto aos especialistas.

Stanford .

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Enquanto me dedicava ao curso da Petrobras, na Bahia, dava-se início ao
Curso de Geologia, da URGS. Para coordenação do mesmo foi designado o Pro-
fessor da Escola de Engenharia Athos Pinto Cordeiro que, face as suas inúmeras
atividades, deixou o cargo em abril de 1957. Em 26 de abril de 1957, fui nomea-
do pelo Reitor Paglioli para coordenar o Curso.

Às vezes fico pensando como tinha tanto fôlego para fazer tudo que fiz,
abarcando várias linhas de pesquisa, além de meus encargos administrativos, que
nunca pararam e que, por vezes, me deram exaustivo trabalho. Tudo isto sem
contar com o escasso tempo que ainda pude dedicar à família.

ESCOLA DE GEOLOGIA
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Fato que me deixa saudade, foi durante o exercício da direção da Escola de
Geologia a extraordinária união entre alunos, professores e funcionários. Era
uma família que me dava apoio total. Um exemplo: precisávamos ônibus para
trabalho de campo pois, geologia sem campo, seria um fracasso. Solicitamos ao
Reitor, Professor Paglioli que, no primeiro momento, se negou a fornecê-lo,
embora eu soubesse que havia recurso suficiente na Universidade, para atender
nossa solicitação. Pus meu cargo à disposição e, então, o Reitor sentiu a força
daquela união. Quinze dias depois, enviava ofício solicitando minha permanên-
cia, pois não podia dispensar meus serviços, e informando que o ônibus seria
comprado. Nesta ocasião, contava não só com a Escola mas, também, com jo-
vens jornalistas que me apoiavam com todo o entusiasmo. Cito Sergio Tochetto,
Rhea Sylvia Frasca, Ligia Nunes e o, já então ilustre, Alberto André. E, poste-
riormente, quando diretor-presidente da FAPERGS, Ivo Stigger. Com toda esta
força, pude realizar o que a Escola, o ensino da Geologia e o desenvolvimento da
pesquisa que nela se realizava necessitavam.

A falta de espaço próprio para a Geologia, me fez planejar uma área no
novo campus. Na mesma ocasião, o Reitor determinava à Prefeitura da Univer-
sidade, a elaboração de prédios no hoje Campus do Vale. Os prédios projetados
atenderiam, de imediato e com grande eficiência, todas as necessidades de área
do Curso, naquele momento, e com vistas ao futuro. No projeto foi previsto,
também, grande museu de geologia e paleontologia. O prédio deveria estar in-
serido no plano que a Universidade denominava de Centro de Pesquisas Básicas,
incluindo: Matemática, Física, Química, Biologia, Zoologia, Botânica, Biblio-

Prof. Max Troyer, motorista e alunos da 2 Turma do Curso de Geologiaª
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teca Central, um Centro Social, além de residência para alunos e professores vi-
sitantes. Este projeto foi, posteriormente, substituído pelo atual em execução,
com perdas significativas.

No período compreendido entre 15 e 25 de março de 1957, foram reali-
zadas as provas do concurso de habilitação. Em 1º de abril, teve início o ano leti-
vo, com a aula inaugural pronunciada pelo Geólogo Avelino Ignácio de Oliveira,
no dia 8.

Um curso novo, sem instruções e sem recursos materiais, passou a exigir do
coordenador uma dedicação integral, para a solução dos inúmeros problemas
que iam se acumulando. Tratei de obter da CAGE, de imediato, as instruções e os
recursos necessários tendo, para esse fim, viajado a 2 de maio para o Rio de Ja-
neiro, a expensas próprias. Após várias reuniões na CAGE trouxe as resoluções
referentes aos itens: valor das bolsas aos alunos e dos vencimentos aos professores
e assistentes; valor de pagamento para 2 professores norte-americanos que, no
momento, atuavam no Curso. E os nomes dos professores titulares: Ernesto
Bruno Cossi - Matemática; José Nunes Tiethböl - Física; Milton Luiz. L.
Formoso - Química; Nora Ther Thielen - Inglês; Eugênio W. Gruman - Biolo-
gia; Manoel Coelho Parreira - Mineralogia; Eurico Rômulo Machado - Geologia
Geral; Irajá Damiani Pinto - Paleontologia. Dos professores assistentes: Carlos
Burger Junior - Química; Eros F. Gavronski - Mineralogia. E dos professores
colaboradores: John O. Nigra da Tulane University, USA - Geología Geral;
Patrick Delaney da Louisiana State University, USA- Geologia de Campo.

Primeiro projeto do Campus do Vale - Centro de Pesquisas Básicas - Sonho frustrado
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Aula ministrada pelo Prof. Eurico Rômulo Machado para alunos da
Turma do Curso de Geologia,na sala 322 do ICN1ª

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam
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Como a quantia assumida pela CAGE não havia sido remetida até os
primeiros dias de junho, reiterou a Universidade o pedido, recebendo do Secre-
tário Geral da CAGE, o seguinte telegrama:

Nada sendo recebido, até o final do mês de junho, intranqüilizaram-se os
estudantes, porque muitos deles haviam deixado seus empregos, confiando na
bolsa. Alguns, inclusive, com encargos de família. Tão grave tornou-se a situação,
em certos casos, que o coordenador e alguns professores custearam as despesas de
alunos ameaçados de desalojamento de suas moradias.



Gostaria de mencionar o problema de um aluno da primeira turma, que
morava em pequena peça, no Viaduto Borges de Medeiros. O fato me sensibi-
lizou e me fez criar, para ele, um dormitório no prédio do Chatozinho (hoje
Castelinho). Fui convocado à Reitoria porque o Secretário da Universidade se
preocupava com a moradia de aluno em prédio da Universidade. Afirmei ao
Secretário que eu me responsabilizava por este procedimento. O aluno pôde
realizar seu curso, com brilhantismo. O mesmo local foi utilizado por outros
alunos. Alguns anos depois, causou-me grande satisfação, em um jantar em Con-
gresso de Geologia, diretor de empresa me dizer que, não fosse aquela oportu-
nidade, possivelmente não teria concluído seu curso.

Foto cedida pela “Secretaria do Patrimônio Histórico/Divisão de Pesquisa Histórica e Documental”

Chatozinho Chateau
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Tendo ido a São Paulo, a fim de participar de banca de concurso para livre-
docência, realizado na USP, viajei após para o Rio de Janeiro - mais uma vez a
expensas próprias - para tentar solucionar o problema. Alegou, nessa ocasião, o
Professor Lodi que as dificuldades eram devidas ao não recebimento dos recursos
por parte da CAGE e, como viria ao Sul, explicaria pessoalmente aos estudantes a
situação. Na entrevista com os estudantes, lhes prometeu que até 20 de julho
estaria normalizada a situação. Como até aquela data nenhuma solução fora rece-
bida, procuraram os alunos o coordenador que solicitou aos estudantes, aguar-
dassem até o final do mês de julho. Nos primeiros dias de agosto, encareci ao
Reitor Paglioli que solicitasse ao Ministro da Educação e Cultura providências
urgentes. Foi-lhe remetida a seguinte contestação:

Face às dificuldades resolveram os alunos não mais esperar e declararam-se
em greve, em 8 de agosto. Nesta ocasião, com o objetivo de debelar a crise,
prometeu o Reitor Paglioli que iria ao Rio de Janeiro tratar do assunto e que se a
CAGE não enviasse os recursos, abriria um crédito na Universidade. Suspen-
deram, então, os alunos a greve. E o crédito foi aberto em 3 de setembro.

Em 16 de novembro, em viagem para Congresso de Geologia, permaneci
alguns dias no Rio de Janeiro, ainda por conta própria, recebendo instruções
sobre a forma de prestação de contas entregando, na ocasião, contas das despesas
efetuadas.

De 16 a 20 de dezembro do mesmo ano, a convite da CAGE, reuniram-se
no Rio de Janeiro os coordenadores, para discussão dos problemas dos cursos de
geologia. Desta reunião resultou a aprovação, para o Rio Grande do Sul, do
quadro de pessoal administrativo, docente, assim como do currículo do Curso.

Ficou estabelecido, que as bolsas seriam de 10 meses percebendo, nos 2
outros meses, os alunos que se encontrassem em estágio de campo.

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam

44



Com relação à condução, ficou decidida a aquisição de 1 ônibus com 25
lugares e de 1 jeep station wagoon, para o nosso Curso.

Por solicitação do coordenador, ofereceu a Petrobras estágio na Bahia, para
os 4 primeiros alunos, do lº ano, que foram: Paulo Miranda de Figueiredo Filho,
Paulo Pereira de Souza, Adolpho Kurth Hanke e Roberto Silva Issler.

Cabe salientar que, em meus impedimentos, respondia pela coordenação
do Curso o Professor Manoel Coelho Parreira.

Só o desejo de colaborar, de professores e alunos permitiu que a coor-
denação fosse vencendo os inúmeros obstáculos com a falta de numerário.

Certamente as dificuldades surgidas, apesar do desejo de acertar, por parte
do Curso e da CAGE foram, sem dúvida, devidas à rapidez com que se instalaram
os cursos e à inexperiência.

Cabe aqui o relato de fatos muito anteriores, mas importantes neste
período.

Em 1944, desejava a Escola de Engenharia contratar um professor italiano
porém, na ocasião, somente a Faculdade de Filosofia tinha recursos para tal fim.
Assim, me consultaram se eu aceitava passar por assistente “pro-forma” da Enge-
nharia e a Faculdade de Filosofia poderia, então, contratar o professor estrangeiro
para a Engenharia.

Concordei e, assim, passei a ser professor da Escola de Engenharia e, em
1945, lecionei Paleontologia para a primeira turma de Engenheiros de Minas e
Metalurgia.

Ao final do ano, a situação financeira se normalizou e eu retornei à Facul-
dade de Filosofia.

Em 1946, a 2ª turma de Engenharia necessitava a disciplina Paleontologia e
eu me prontifiquei a lecioná-la, mesmo como assistente da Filosofia.

O processo passou a ser estudado na Universidade e o período de aulas
avançava. Como a decisão demorava, resolvi falar com o Reitor Alexandre
Martins da Rosa pois, além de Reitor, era Professor da Engenharia.

Fui ao seu gabinete e expus minha preocupação. Ele rispidamente me disse:
. Abriu a porta do gabinete e:

Anos depois, já não mais Reitor, mas amigo do Diretor do Ensino Superior
Professor Lodi soube, daquele Diretor, que eu iria ser demitido, por nota de
jornal que o criticara, pela não remessa de recursos da CAGE, para o Curso de
Geologia de Porto Alegre.

O Professor Alexandre veio, então, a Porto Alegre para falar comigo e saber
o que havia acontecido. Informei-lhe que a nota no jornal não havia sido dada por
mim, mas que ela retratava a realidade. Disse-me ele então:

Assim, os recursos vieram e fiquei com grande prestígio com o ilustre
Diretor do Ensino Superior, Professor Jurandyr Lodi.

“acabo de receber o processo e já o despachei” “passe

bem”.

“Professor Irajá, já

volto para o Rio e vou esclarecer a situação ao Lodi e tudo vai ficar bem para ti e para o

Curso”.
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Sempre visando um curso diferenciado, superior se possível, não só aos que
se realizavam na Universidade, mas também àqueles que observei nos Estados
Unidos e Europa, levou-nos a definir um programa de ensino que não obedecia
às normas gerais da Universidade. Diferenciou-se, principalmente, pelo valor
atribuído às provas mensais, ao conceito, aos contínuos trabalhos de campo, com
saídas quase todos os fins de semana e à prova ao final do ano letivo, quando eram
feitas avaliações escritas e orais sobre toda a matéria lecionada. Ao final do curso,
era realizado um trabalho de campo sendo destinada uma área de 27 km de
extensão por 1 km de largura, a cada dois alunos, sobre a qual deveriam apresen-
tar relatório mapeando e descrevendo a área no Trabalho de Graduação - TG.

Do coordenador do Curso de Geologia de São Paulo, Professor Viktor
Leinz, recebi o maior elogio quando me disse:

. Creio ser graças ao sistema implantado, o sucesso
de nossos alunos nos primeiros concursos realizados pelos novos geólogos. No
concurso da Petrobras, os 10 primeiros lugares foram nossos e no DNPM, dos 10
primeiros, 9 lugares foram de nosso Curso.

“Irajá, o sistema de vocês é tão bom

que vou adotá-lo em São Paulo”

Selo Comemorativo
aos 10 anos da Escola
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Sob a presidência de Jurandyr Lodi, no dia 9 de abril de 1959 (Ata nº
2/59), foi realizada reunião da CAGE com a presença de Avelino Ignácio de
Oliveira, Othon Henry Leonardos, justificada a ausência de Sylvio Fróes Abreu e
presentes, ainda, Elysiário Távora, José Cândido de Mello Carvalho e Irajá
Damiani Pinto. ...

Esta resolução contou com as assinaturas de todos os membros da
CAGE.

Em 1959, recebemos para a Cadeira de Geoquímica e Mineralogia o
cientista uruguaio Juan Carlos Goñi, doutorado na França. Com ele tive opor-
tunidade de contatar com um colecionador que possuia grande quantidade de
minerais guardados em uma sala e que os coletara em túneis, localizados entre
Lages-SC e Lageado-RS, abertos para a construção da Ferrovia “Tronco Prin-
cipal Sul”. Em alguns destes túneis, na altura de Veranópolis, surgiram minerais
verdes, as famosas apofilitas “Das Antas” que comprei para a Escola de Geologia.
O Professor Goñi usou parte deste material para valioso intercâmbio com
universidades e serviços geológicos do exterior. Uma peça de rocha com apofi-
litas nos permitiu brindar, em forma de agradecimento, o Reitor Paglioli e a en-
trega a fizemos através da primeira aluna que ingressou no Curso, Zuleika Lopes
Carreta.

Foi comentada a idéia de passarem os Cursos de Geologia a se

denominar “Escola de Geologia”. O Professor Othon Henry Leonardos foi de opinião

que nem todos os Cursos estão, no momento, prontos a sofrer esta transformação. Ficou

decidido, então, que somente o Curso de Geologia do Rio Grande do Sul passará a ser

denominado “Escola de Geologia”, desde agora, funcionando ao lado daUniversidade

do Rio Grande do Sul, mas continuando a pertencer à Campanha de Formação de

Geólogos...

Agradecimento ao Reitor Paglioli, entregue pela aluna
da Escola de Geologia, Zuleika Lopes Carreta
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O Professor Goñi, ao lado de sua capacidade e competência, era ideologica-
mente de esquerda e gozava de grande simpatia entre os alunos ao ponto de,
desde às 5 horas da manhã se reunirem para tomar chimarrão. Nesta época, havia
no País forte campanha de nacionalismo extremado, sob a bandeira

. É quando o Curso recebe o Geólogo John O. Nigra. Mal iniciadas as
aulas, vieram os alunos protestar porque eu havia concordado com a vinda de um
professor norte-americano.

Naquele momento, me sentia como no tempo da II Guerra Mundial quan-
do se contava uma piada sobre os portugueses (tenho sangue português tam-
bém) que, estando no estreito de Gibraltar, ingleses de um lado e alemães do
outro e os portugueses necessitando passar, inteligentemente pintaram seu navio
com a bandeira inglesa no lado europeu e a alemã no lado africano onde estavam
os alemães e passaram com pleno sucesso. Ficaram tão entusiasmados que volta-
ram. Pois eu me sentia como o navio dos portugueses na volta, chumbo dos dois
lados, direita e esquerda. Dos americanófilos, por não aceitarem a colaboração de
esquerdistas e destes por não aceitarem a colaboração norte-americana. Disse-
lhes, então, que deveriam absorver o máximo que pudessem daquele e de outros
docentes que pretendia trazer para que pudessem se tornar altamente compe-
tentes e, no futuro, substituir os estrangeiros que dirigiam setores importantes da
geologia do País, como por exemplo, a Petrobras. Aceitaram meu argumento e
no final do ano, no encerramento de seu contrato, o Professor Nigra recebeu
homenagem dos mesmos alunos.

Foi, assim, fácil continuar recebendo a valiosa cooperação do Ponto IV. Ini-
cialmente, o envio de 2 professores para organizar e atuar nas duas cadeiras:
Aerofotogeologia-Geomorfologia, Robert Morris e Estratigrafia-Sedimentolo-
gia, Mackenzie Gordon Jr. Este último foi substituído no 2º ano por Max L.
Troyer, que ficou dois anos sendo por sua vez, substituído por Richard Bowen.

“ O Petróleo

é Nosso”

Sala de aula de Aerofotogeologia
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Em 1959, surge o primeiro grupo de estudos de foraminíferos, contando
com a presença do Professor Darcy Closs que, mais tarde, foi Diretor da CAPES.
Com ele trabalhou Mário Costa Barberena que, posteriormente, criou o exce-
lente setor de vertebrados fósseis de nossa Universidade.

Ainda em 1959, visitei várias instituições, na Inglaterra, com bolsa do British
Council, para observação dos laboratórios, técnicas de pesquisa e organização do
ensino em universidades. Cito algumas: Glascow University, Hull University,
Imperial College of London, Leicester University, Cambridge University, College
of London University, British Museum of Natural History e Geological Museum
of London.

Em 1961, veio o Professor Robert Reeves para a Cadeira de Geologia
Econômica.

Com os recursos do governo brasileiro, o trabalho entusiástico dos professores
brasileiros e a colaboração dos professores uruguaios, alemães, argentinos, franceses,
ingleses, norte-americanos e auxílio do Ponto IV, atingiu a Escola um padrão de
ensino de nível internacional.

Em 1960, realizei estágio em instituições na Alemanha Ocidental para o estudo
de microfósseis e, também, sobre organização de laboratórios e técnicas de pesquisa
em universidade e companhias de petróleo: Amt fuer Bedenforschung, e Preussag-
Erdöl und Bohrerwaltug, em Hannover; Deutsche Erdöl-Aktiengesellschafl, Wieser;
Wintershall A.G. - Barnstork Senckenberg Museum e Geologische Paleontologische
Institut em Frankfurt.
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Dr. Harold M. Bannerman do Ponto IV
acompanhado pelo Prof. Alfred Bodenlos em

entrevista com a jornalista Rhea Silvia Frasca,
quando da visita à Escola de Geologia - 1958



Passaporte proibindo o ingresso na Alemanha
Oriental, então sob domínio soviético

Si vis pacem difunde sapientiam et culturam

50 A necessidade de conhecer técnicas especiais de microfotografia usadas
pelo Professor Erich Triebel da Humboldt Universität, Berlim, então Alemanha
Oriental, levou-me a estagiar com ele. Apesar do risco proveniente da não per-
missão do governo brasileiro, constante em meu passaporte e, conseqüentemen-
te, com todo o risco pessoal e, por outro lado, sem autorização do governo sovié-
tico, fui muito bem recebido por aquele professor e outros colegas. Pude visitar a
Universidade e aprender as técnicas desejadas que muito valeram para mim,
minha equipe e, também, para colegas argentinos.

A seguir, na Itália, estive no Istituto Geologico da Universitá de Milano
onde realizei conferência, em italiano “materno”; e na AGIP Mineraria para
observação dos laboratórios de micropaleontologia voltadas para petróleo e,
ainda visita ao Istituto de Geologia de Roma onde contatei com um pesquisador
que me disse: E eu respondi . Então, percebemos
que ambos éramos Damiani.

Visitei o Institut Français du Pétrole e o laboratoire de Micropaléontologie
da Sorbonne Paris, e o Musée du Congo Belge em Tervuren, Bélgica, sempre com
os mesmos objetivos.

Damiani. “Si io sono Damiani”



No dia 6 de dezembro de 1960, realizou-se a formatura dos primeiros geó-
logos da Escola de Geologia da URGS e tive a honra de ser escolhido paraninfo.
Após a formatura, os acompanhei a Brasília onde participamos da recepção do Pre-
sidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira aos novos geólogos brasilei-
ros. Eufórico por ver cumprida mais uma de suas metas “cinqüenta anos em cinco”.

Formandos da 1 turma de Geologia - 1960ª
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Professores norte-americanos do Ponto IV, Richard Bowen e Alvin Holze
fazendo a doação de uma Apache ao Diretor, Professor Irajá



Complementando, registro importante contribuição da Escola.
Estando em desenvolvimento trabalhos de campo e pesquisa, sentimos a

necessidade de publicação dos resultados dos mesmos e iniciamos com Números
Avulsos, em 1959. Após a realização de alguns números, resolvemos criar, em
1960, o Boletim, visando intercâmbio com instituições de pesquisa nacionais e
internacionais. Todavia, alguns trabalhos exigiram maior formato e assim, no
mesmo ano criamos a . Estas duas séries deram início a va-
lioso intercâmbio.

As publicações da Escola de Geologia em 1966 compreendiam, então, as
séries . Entretanto, muitas
notas preliminares ou resultados parciais não se enquadravam dentro das séries
existentes. Assim, foi resolvida a criação de uma nova série para suprir estas ne-
cessidades. Razão porque se iniciou a nova série .

Trabalhos de interesse internacional eram publicados em inglês, faci-
litando o intercâmbio.

Publicação Especial

Números Avulsos, Boletim e Publicação Especial

Notas e Estudos
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Com relação às publicações, dois fatos interessantes desejo mencionar.
Em visita ao Presidente do CNPq, o médico Antônio Moreira Couceiro, vi

em sua mesa uma Publicação Especial de nossa Escola e ele, tomou-a e me dis-
se:

Outro fato é que enviamos para algumas universidades do exterior nossas
publicações solicitando intercâmbio. Uma universidade norte-americana infor-
mou que sua quota de intercâmbio estava esgotada. As bibliotecárias ficaram em
dúvida sobre a continuidade de remessa e eu lhes disse que continuassem a enviar.
Algum tempo depois, disse-lhes que interrompessem a remessa. O que foi feito.
Após a suspensão das remessas a instituição referida solicitou a continuação de
nossas remessas, oferecendo como intercâmbio, suas publicações. Logo... a
quota já não estava esgotada.

”Irajá, o visual está tão bom que até tive vontade de ler, apesar de nada entender do

assunto”.
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CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DO GONDWANA - CIGO

Em 1962, no XVI Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em Porto
Alegre, ao noticiar a descoberta de interessante fauna de insetos fósseis do
Permiano do Sul do Brasil, chamei a atenção para sua grande afinidade com a da
União Soviética, bem como sua importância no estudo da deriva dos conti-
nentes. Ao mesmo tempo as dificuldades, pela falta de literatura, impossibilidade
de comparação com material de outras áreas e, a falta de informações sobre quem
trabalhava com o assunto, me levaram a sentir a necessidade da criação de um
centro de estudos do Gondwana e, recebendo total acolhida, fiz contatos com o
objetivo de concretizar a idéia, através de uma . Esta beneficiaria os
pesquisadores que iriam contribuir com suas publicações e formaríamos a mais
importante e completa biblioteca sobre o tema. Teria a mesma, cadastro de cien-
tistas e publicação periódica de modo a servir não só aos cientistas brasileiros,
mas a todos que, em qualquer continente, se interessassem ou viessem a se inte-
ressar pelo assunto. A relação dos trabalhos publicados seria enviada a todo pes-
quisador que se comprometesse a enviar suas publicações. Este intercâmbio
permitiria um rápido e fácil conhecimento de quem e onde, no momento, se
dedicava ao problema e qual a área de trabalho. Teria, ainda, a finalidade de pro-
mover intercâmbio de pesquisadores e de reuniões sobre o Gondwana.

Em julho de 1964, apresentei o projeto de criação do centro ao Professor
Antonio Moreira Couceiro, Presidente do CNPq, que apoiou de imediato.

Em outubro, visitando universidades norte-americanas, recebi apoio ca-
loroso de todos a quem apresentei a idéia. Interessante foi verificar que, na
California University, havia um plano do Professor John Crowell, chefe do
Departamento de Geologia, para ser iniciado em 1965, com o título “A study of
permo-carboniferous of Antarctica and adjacent lands with reference to
Continental Drift”, o qual se enquadrava perfeitamente dentro das atividades
que deveriam se desenvolver em nosso centro. Porém, estes estudos seriam ape-
nas em tilitos. O Professor Crowell mostrou-se altamente interessado no inter-
câmbio com o futuro centro e, então, se estabeleceu um plano de colaboração
entre aquele Departamento e a Escola.

Dentro do plano que se desenvolveu plenamente, vieram ao Brasil, nos
anos seguintes, os professores John Crowell e Lawrence Frakes, tendo o Profes-
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sor Paulo Miranda de Figueiredo Filho acompanhado os mesmos em pesquisa de
campo pelo Brasil e após viajou à California University, para completar os tra-
balhos. Nesse período, recebeu o centro a colaboração dos professores da USP,
Josué Camargo Mendes, Antônio Carlos Rocha-Campos e Paulo Milton Landim
o que resultou em publicações sobre o Gondwana.

Em 1965, para elaboração do regimento do centro, solicitei colaboração do
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação - IBBD. Recebi da presi-
dência do mesmo, o ante-projeto de regimento para um centro de documentação
especializado em geologia do Gondwana. Elaborado pela diretoria do serviço de
informação técnico-científica, através da bibliotecária Lelia Galvão Caldas da
Cunha, serviu como base para o regimento do centro.

Em março de 1966 o CNPq, com a colaboração da Escola e do centro
ainda em instalação, realiza o Iº Encontro de Geólogos do País para discussão de
temas específicos, com a participação de geólogos brasileiros e estrangeiros, espe-
cialmente convidados para aquele fim, sendo um dos temas: “Investigação sobre
o Gondwana”. Sobre este tema foi discutido o centro e sua forma de atuação para
atingir plenamente suas metas.

Apresentado o programa e metas, recebeu o Centro de Investigação do
Gondwana - CIGO apoio integral para suas atividades, o que se pode verificar na
resolução final expressa em ata daquele Encontro, onde se lê: “Apresentado o
projeto de atividades do CIGO, recebeu o apoio e o aplauso do plenário que o
considerou de grande interesse não só para o País como para o hemisfério sul,
tendo em vista o esclarecimento das teorias sobre a origem dos continentes e,
mais ainda, porque estes estudos poderão ser de valor excepcional para pesquisas
geológicas de importância econômica como petróleo, carvão, etc”.

Durante aquele ano o Centro, com os professores da Escola, ficou alta-
mente envolvido na elaboração dos roteiros e programas, do I Simpósio Inter-
nacional de Estratigrafia e Paleontologia do Gondwana, desde Lages até o Uru-
guai, que resultaram num modelar atendimento aos congressistas.

Outrossim, com a cooperação das universidades do Paraná e Rio Grande
do Sul e auxílio do CNPq, foi elaborado por J. J. Bigarella, I.D. Pinto e R.
Salamuni um Guide-book das excursões e uma revisão da geologia do Gondwana
no sul do País, publicada em “Problems in Brazilian Gondwana Geology”, edita-
do por J.J. Bigarella, R.D. Becker e I.D. Pinto.

Em agosto de 1967, foi aprovado pelo CNPq o primeiro auxílio para bi-
bliografia, pagamento de bibliotecária, aquisição de equipamento para a biblio-
teca e programas de pesquisa. Assim, o CIGO teve início efetivo.

Procedida a eleição em 27/11/1967, fui eleito diretor e escolhi para vice o
Professor Luiz Roberto Silva Martins que colaborou na estrutura do Centro dei-
xando, algum tempo depois, a vice-diretoria, para organizar o Centro de Pesqui-
sas Oceanográficas (CECO), de prestígio nacional e internacional. O Professor
Roberto Silva Issler o substituiu e, logo foi substituído pelo Professor
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Eurico Rômulo Machado.
Viajei à Argentina, onde visitei o serviço de documentação do Conselho

de Pesquisas daquele País e encontrei entusiasmo para trabalho em colaboração
com as universidades de Buenos Aires e La Plata.

No primeiro semestre de 1969, chegou na Universidade, equipamento
necessário à montagem do serviço de foto-reprodução, adquirido através do
acordo MEC-República Democrática da Alemanha e Popular da Hungria. Até
aquele momento, as reproduções eram feitas na Secção de Geologia e Paleonto-
logia do ICN, sendo atendida uma centena de pedidos de microfilmes e amplia-
ções inclusive para a Biblioteca Central da Universidade.

Em 1967, na reunião da Comissão de Estratigrafia e Paleontologia, da
International Union of Geological Sciences (IUGS) realizada por ocasião do I
Simpósio Internacional do Gondwana, em Mar del Plata Argentina, o CIGO foi
aprovado como centro daquela entidade atendendo especialmente a América. O
apoio do Presidente do CNPq, Antônio Moreira Couceiro e do Reitor da
UFRGS, Professor José Carlos Fonseca Milano lhes valeu um voto de louvor da
Comissão.

O CIGO esteve presente, também, na reunião do “Continental Drift”, em
Montevideu. Nessa ocasião, foram homenageados todos os geólogos brasileiros
pelo excepcional preparo da excursão Lages-Uruguai, e me foi feita especial
distinção: um martelo, com a inscrição:

Em reunião do Conselho Universitário e do Conselho Administrativo da
UFRGS, para discussão do orçamento para 1968, foi aprovado o reconhecimen-

Irajá Damiani Pinto
With Gratitude

1967 Gondwanists
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to do CIGO.
Em fevereiro de 1968 é aprovado, pelo Conselho Universitário, o plano de

reestruturação da UFRGS, no qual o CIGO figura como órgão auxiliar, vinculado
ao então criado Instituto de Geociências e sua inclusão no orçamento com recursos
específicos.

Em março, começou a funcionar o serviço de documentação bibliográfica.
A bibliotecária Heloisa Muccillo é designada secretária do Centro impulsionando
as atividades de documentação, e a bibliotecária Ida Regina Chitto é designada
chefe da divisão de documentação bibliográfica. Sua capacidade de trabalho, e seu
entusiasmo se fizeram sentir de imediato, especialmente na elaboração, juntamente
com suas auxiliares, da nº1, publicada em 1969. Foi também contratada
pela Universidade, em 1968, a bibliotecária Maria Eugênia Pacheco e, com verba
do CNPq, pelo prazo de um ano, Marisa Ciulla Soares. Em seguida, foi instalada
em área apropriada, junto às bibliotecas do Instituto de Geociências, ICN e CIGO,
o serviço de documentação bibliográfica e a secretaria do Centro.

O CIGO recebeu comunicação do Dr. S. van der Heide, Presidente do
IUGS, lembrando que o Brasil era um dos poucos países não associado, e que se
fazia necessária esta associação como centro oficial. Solicitei ao Dr. Moacyr
Vasconcellos, diretor do DNPM, órgão oficial credenciado, para atendimento da
solicitação.

Em agosto, tive a honra de receber o Prof. P. M. S. Blackett, Prêmio Nobel
de Física, interessado em problemas de Continental Drift. Em seu retorno à
Inglaterra teve o ilustre cientista a gentileza de enviar a seguinte carta:

Em novembro, o Centro adquire uma caminhonete para atender planos de
trabalho sobre o Gondwana, de pesquisadores nacionais e estrangeiros.

Em 1969, estive no Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS
em Paris, onde fui recebido por Mme. Picot e Mme. Karandikar, que me possi-
bilitaram observar a forma de trabalho de documentação e de foto-reprodução.
Do contato estabelecido resultou que de uma lista de 60 microfilmes solicitados,

Newsletter

The Royal Society
10 September 1968

Dear Professor Pinto

I am writing to say how much we
enjoyed meeting you and seeing your laboratory. I was
greatly impressed by the work you are doing.

I hope that the center for the study of
Gondwanaland which you have created will be a very
great success.

Your sincerely
Ass. P. M. S. Blackett
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52 chegaram a Porto Alegre, no prazo de 20 dias. Visitei, ainda, a Compagnie du
Petrolé d'Aquitaine, em Pau.

A estrutura do CIGO obedecia a de um centro de documentação e realizava
os serviços inerentes ao mesmo, ou seja: de bibliografia, reprodução e tradução.
Foi realizado o levantamento bibliográfico da geologia do Rio Grande do Sul.
Este trabalho, segundo os planos, deveria ser publicado juntamente com um ín-
dice a ser feito, em conjunto, por um bibliotecário e um geólogo. O Centro pro-
curava ampliar a bibliografia. Enviou circular a todos ex-alunos da Escola, cujos
trabalhos de formatura abrangiam o estudo de faixas geológicas do Estado e não
existiam na biblioteca, para que mandassem uma cópia dos mesmos ou o próprio
trabalho para ser microfilmado. Assim, foi possível reaver vários trabalhos ou
cópias.

Sobre a geologia do Estado, foram compiladas pela cadeira de Estratigrafia
da Escola, referências bibliográficas completadas e apresentadas pelo serviço de
bibliografia do Centro, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT. O trabalho constava de 741 referências bibliográficas mimeo-
grafadas.

A bibliografia do Gondwana estava sendo preparada pelo método de fichas
perfuradas nas margens (McBee) para que o Centro estivesse apto a responder
sobre o que já fora publicado neste assunto em todo mundo. Além das referên-
cias, o método permitia a inclusão do abstract na mesma ficha.

O Centro contava com auxílio da Secção de Geologia e Paleontologia do
ICN, que se utilizava dos serviços de tradução de russo e alemão da Sra. Louise
Korner, ex-bibliotecária de universidade alemã. Colaborava com o catálogo cole-
tivo nacional, do IBBD, enviando uma cópia da ficha matriz de cada obra que
entrava em sua biblioteca.

O interesse e apoio se fez sentir de imediato por parte dos geólogos brasi-
leiros, da Argentina, Uruguai, África do Sul, Europa, Estados Unidos e Ásia,
através de manifestações por meio de cartas e remessa de publicações.

É evidente que o futuro de uma instituição está na dependência não só dos
que a dirigem mas, ainda, de seus objetivos e o interesse que desperta. Geotimes e
tantas outras revistas geológicas abordavam o atual e palpitante problema da
deriva continental.

Com a distribuição da nº 1, o CIGO promoveu um afluxo tre-
mendo de informações, solicitações e publicações, que fariam com que crescesse
vertiginosamente e tivesse grande futuro nacional e internacional cumprindo,
assim, seu verdadeiro destino.

Deveria o CIGO construir um grande depósito para a guarda de testemu-
nhos com os dados correspondentes, nos moldes que pude verificar no Illinois
Geological Survey, para o qual todos os dados e, se possível, testemunhos seriam
enviados e assim, poderiam ser obtidos praticamente sem custos, dados geológi-
cos que facilitariam na realização de pesquisas de interesse científico e econômico.
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No setor sob minha orientação, foram realizadas centenas de publicações
sobre diferentes grupos fruto, na maioria, de trabalho de campo. Realizadas in-
dividualmente ou, com colegas do departamento e mesmo com colegas de outras
universidades nacionais e estrangeiras.

Em 1947, realizei excursão com os alunos do Curso de Minas e Metalurgia
da Escola de Engenharia. Na estrada Bagé-Lavras, km 48, visitamos o Aflora-
mento Budó, definido como pertencente à Série Maricá por Viktor Leinz (geó-
logo, então no DNPM) e Alceu Barbosa. Na ocasião, pudemos coletar alguns
restos de fósseis semelhantes aos que haviam sido coletados em 1945 por Elias
Dolianiti, pesquisador do DNPM (braquiópodos, impressões de vermes, vege-
tais e abundante quantidade de espículas de esponjas Monactinellida).

Em 1949, após nova excursão ao Afloramento Budó, foram coletados e
estudados novos fósseis resultando em publicação do ICN, em 1955. Nesta
publicação, faço breve histórico comentado sobre publicações anteriores. Discu-
to a idade atribuída à Formação Maricá discordando dos trabalhos de Beurlen,
Sena Sobrinho e Martins de que toda ela constituía uma seqüencia estratigráfica
única, face à discordância angular que verifiquei entre a parte superior, fossilífera
e a inferior, afetada pelos granito e riolito pórfiros. Fato registrado mais tarde
também por A. Barbosa. Então, no Rio Grande do Sul, denominei a parte fossi-
lífera como Formação Teixeira Soares e mantive a idade devoniana para a Série
Camaquam e pré-devoniana para a Série Maricá sensu stricto. Comparando os
fósseis com os do Estado do Paraná concordei com Frederico Waldemar Lange
que os havia comparado com os do folhelho passinho da Formação Teixeira
Soares. Propus que os sedimentos fossilíferos, não afetados pelos granito e riolito
pórfiros, até aqui chamados Maricá sensu lato passassem a denominar-se For-
mação Teixeira Soares, correlacionando-os à formação do Paraná, face aos sedi-
mentos e à identidade na associação faunística.

Entre os fósseis do Afloramento Budó registrei a ocorrência também de
espículas de esponjas Hexactinellida e de dentes de vermes - escolecodontes - que
foram estudados e publicados, por mim em colaboração com Ivone Purper, em
1973.
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Ainda em 1955, realizei excursão para Minas do Leão, km 78+500 (hoje
km 90) da Estrada Guaíba-Uruguaiana e foram encontrados, pela primeira vez,
restos de crustáceos e, também, escamas de peixe, plantas, resultando em uma
série de publicações.

Em 1957, no trabalho “Pesquisa de Carvão Mineral na faixa sedimentar do
Rio Grande do Sul” dos engenheiros Eurico Rômulo Machado e Othon Sá
Castanho, do DACM, apresentei considerações sobre a idade de algumas perfu-
rações onde haviam sido encontrados restos de fósseis. Estes restos, ichtiodontes
de pleuracanthídeos e de mesosaurídeos permitiram determinar uma idade Iratí
para alguns níveis das perfurações e correlacioná-los ao afloramento do km
78+500 modificando-se a idade deste de Palermo para Iratí.

Nereidavus beetleae

Ichtiodontes do gênero Pleuracanthus,
em sondagem do DACM
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A ictiologia não foi desenvolvida pessoalmente por mim mas pude orientar
dois mestrados nesta área, de Norma Würdig e de Martha Richter, dois bons
trabalhos sobre ichtiodontes do Paleozóico do Rio Grande do Sul.

Cabe salientar que Marha Richter hoje é Curadora do Setor de Ictiologia
no British Museum, Inglaterra.

Secção Longitudinal de cúspide

Ichtiodontes de Xenacanthus
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No mesmo ano, registrei a ocorrência, pela primeira vez, de invertebrados
fósseis e de novos gêneros de vegetais na Formação Santa Maria, Triássico
Superior do Rio Grande do Sul. Os invertebrados descritos pertencem às classes
Crustacea (Conchostraca) e Insecta (Homoptera). É mantida a idade Triássico
Superior, determinada pelos répteis que estão logo acima da camada da Flora
Thinnfeldia (= Flora Dicroidium) à qual se acrescenta novos elementos para
possível correlação com as camadas Molteno da África do Sul, Série Cacheuta da
Argentina Oriental e Série Wianamatta da Austrália.

De Santa Maria me foi trazido, pelo Padre Daniel Cargnin, um blatídeo
que, em publicação, a ele dedicamos: .Triassoblatta cargnini

Dicroidium sp. Sanctipaulus mendesi

Estheriina sp.
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Minhas escolhas continuaram muito diversificadas.
Em novas coletas no km 78+500, hoje km 90 realizei, com colegas, várias

excursões que forneceram bom número de fósseis de insetos e de crustáceos re-
sultando em várias publicações sobre estes grupos.

Em 1998, na First International Conference, em Moscou, apresentei com
Karen Adami Rodrigues, revisão dos insetos fósseis da América do Sul. Resultou
em publicação de 37 espécies. Algumas estão representadas a seguir.

Petromantis rieki

Petromantis rieki
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Descrevi também dois espécimes que me foram trazidos. O primeiro pelo
colega Sergio Archangelsky, da Universidade de Buenos Aires. Um blatídeo cole-
tado em Betancourt, na Província de Chubut, publicação de 1972.

Archangelskyblatta vishniakovae

Fulguringruo kukalovae

Kaltanicupes ponomarenkoi
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Outro belo espécime foi trazido, pelo aluno Wilson Capsi, que o coletara
no km 78+500 da Formação Iratí e que, em publicação com Lilia de Ornellas,
em 1981 a ele dedicamos.

Gondwanaptera capsii
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A ordem de crustaceos Pygocephalomorpha tem interesse na Deriva dos
Continentes.

Os primeiros exemplares foram descritos na Inglaterra e têm sido encon-
trados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África e no Brasil.

No momento estou concluindo uma revisão internacional sobre o grupo,
com profundas modificações na definição de gêneros e na taxonomia do grupo.
Face a isto, estou colocando os nomes que atualmente possuem. Alguns destes
nomes serão modificados na publicação do trabalho.

África, estudo e coleta com Karen Adami Rodrigues em companhia de
John Almond do South African Geological Survey.
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Anthracaris gracilis - Estados Unidos
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Brooksocaris aisenvergi - Rússia

Notocaris tapscotti - África do Sul

Pygocephalus cooperi - Inglaterra
Pygaspis brasiliensis - Brasil



Excursão geológica na Argentina - 1999

Excursão geológica na Argentina - 1999
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Em 1972, como já foi dito, inicio o trabalho sobre insetos da Argentina.
Aquele estudo marcou o início da colaboração com colegas daquele País. Sergio
Archangelsky veio atuar e impulsionou o estudo da palinologia. Mário Hünicken
implantou o estudo de conodontes e com ele tive oportunidade de ir a Bajo de
Veliz onde coletei, além dos insetos, um arachnídeo que resultou em publicação
em co-autoria com aquele pesquisador.

Estes contatos permitiram um maior relacionamento com as universidades
de Buenos Aires, La Plata e Córdoba, que proporcionaram várias excursões e
participações em congressos e, inclusive, a vinda de pesquisadores como Arturo
Jorge Amos, Alwine Bertels, José Bonaparte, Rosendo Pascual, Oscar Galego,
Pedro Stipanicic, Renato Andreis, Bruno Baldis e tantos outros. E do Uruguai,
Pedro Sprechmann e Graciela Piñeiro que veio estudar comigo crustáceos e
insetos fósseis do Uruguai.

Gondwanarachne argentinensis
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Conchostráceos foram coletados na Formação Santa Maria, Triássico do
Rio Grande do Sul, como referido anteriormente, associado com insetos e
vegetais.

Em excursão ao norte do País, Muzinho, Estado do Piauí, tivemos opor-
tunidade de coletar belos conchostráceos de idade Jurássico Superior, que des-
crevi com Ivone Purper. O estudo deste material, trouxe elementos adicionais
sobre espécie anteriormente descrita e novas espécies e elementos adicionais
sobre a taxonomia, posição estratigráfica e idade dos mesmos.
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Euestheria azambujai

Macrolimnadiopsis pauloi
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OSTRACODES

Em excursão com alunos de Zoologia, coletei ostracodes atuais no litoral
riograndense e assim continuei os estudos sobre o grupo uma vez que muito
pouco se havia realizado no Brasil, tanto sobre atuais como fósseis. Sobre os fós-
seis, no Brasil, existiam os trabalhos de Ruppert Jones de 1860 e 1867 e do Pro-
fessor Fernando Flávio Marques de Almeida do Arenito Botucatu, em 1950.

Para dar uma idéia deste grupo de pequeno tamanho, as formas atuais
variam em torno de 1 a 3mm e as fósseis são um pouco maiores.

A seguir, estão representadas formas correspondentes a alguns dos tra-
balhos realizados pelo Setor.
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Estruturas interna e externa de formas atuais de ostracodes
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Exemplo de espécies de ostracodes índice aplicáveis na Estatigrafia
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Formas de ostracodes estudadas por Yvonne Sanguinetti e Lilia de Ornellas,
de perfurações da Petrobras, na Bacia de Pelotas
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Outros inúmeros trabalhos foram publicados, com colegas e realizadas
muitas dissertações e teses com resultados taxonômicos, ecológicos e estrati-
gráficos de importância. Foi feito, também, um levantamento geral dos ostra-
codes marinhos da costa brasileira e estudo de ostracodes paleozóicos do Brasil e
da Bolívia.

1 - Argenticytheretta laevipunctata
2 - Henryhowella rectangulata

3 - Henryhowella kempfi
4 e 5 - Petrisigmoopsis wolffi

1

2

3

4 5

6
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Sabedor do meu interesse sobre os ostracodes, o amigo Price enviou uma
amostra por ele coletada em Pernambuco, na Formação Jatobá. Desse material
foi descrito, com Yvonne Sanguinetti um novo gênero de ostracode para o
Jurássico Superior - com a espécie tipo Esta espé-
cie vem sendo usada pela Petrobras como fóssil-índice, em perfurações do
Recôncavo Baiano. Sobre este gênero de importância para pesquisa de petróleo
realizamos, posteriormente uma extensa e valiosa revisão internacional que resul-
tou em publicação de 1962.

Cabe destacar que, hoje, o Professor João Carlos Coimbra dirige o Setor de
Ostracodes, com liderança eficaz e segura.

Bisulcocypris Bisulcocypris pricei.
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5 - Bisulcycopris pricei
6 - Bisulcocypris fittoni

7 - Theriosynoecum wyominensis





Em 1964, obtive bolsa de 5 meses da Agency for International Development
- AID, nos Estados Unidos, com a finalidade de observar a organização de univer-
sidades, especialmente departamentos de geologia e cursos de pós-graduação com
vistas à organização de curso de pós-graduação na Escola da Geologia.

Foram visitadas 27 instituições entre elas cito apenas: Columbia University;
Department of Geology e Museum of Comparative Zoology - Harvard University;
U. S. Geological Department Massachussets Institute of Tecnology - M.I.T.. Neste
período realizei estágio no United States Geological Survey.

Em 1968, fui distinguido com o título de pesquisador conferencista pelo
CNPq e após, bolsista Pesquisador 1A até 2005. Naquele ano, organizei o Curso
de Pós-Graduação em Geociências, um dos primeiros em geologia a ser aprova-
do pelo MEC e pela CAPES. O Curso ganhou interesse imediato do corpo do-
cente e dos estudantes de graduação, especialmente das áreas de geologia e histó-
ria natural desta e de outras universidades do País. Dele também participei como
professor orientador de dissertações de mestrado e teses de doutorado de profis-

Em 1967, fui eleito Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia. Na
minha avaliação daquela administração, numa análise de hoje, não sei como me
elegeram, pela segunda vez, na gestão de 1977 a 1979.
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sionais que têm se destacado atuando de norte a sul do País. O Curso, bem coor-
denado através dos anos, tem se projetado no País por sua qualidade científica. Hoje
compõe o grupo de três cursos da Universidade, com nota máxima da CAPES: sete.

Com muita alegria, quando da realização da I Semana Acadêmica dos Alu-
nos de Pós-Graduação em Geociências, em 2006, fui distinguido com honrosa
homenagem.

Em 1969, em pleno regime militar, visitei a União Soviética a convite da
Academia de Ciências daquele País. Ao solicitar licença para viajar fui barrado, no
primeiro momento, por um artigo escrito em jornal comunista brasileiro por
Irajá O. Pinto. O mesmo havia acontecido com depósito na Caixa Econômica Fe-
deral. Ao tentar retirar parte do mesmo, fui informado que não havia recursos,
mas logo se descobriu que havia sido depositado em nome de Irajá O. Pinto. Pu-
de esclarecer o assunto ao tenente que me entrevistava para a devida licença. Fui
liberado e meu entrevistador concluiu baixinho:

Pude viajar ao Instituto de Paleontologia da Academia, em Moscou, para
estudo de insetos e ao Instituto do Petróleo, VNIGRI, Leningrado, para estudo
de ostracodes. Durante aquela estada tive contato com grande número de exce-
lentes pesquisadores e, ao perguntar se gostariam de vir ao Brasil a resposta foi:

. Na volta, para evitar que isto acontecesse solicitei à
Embaixada Soviética a vinda de um ou dois dentre dez excelentes pesquisadores
que havia contatado. Pensava eu que seria impossível me fosse indicado um outro
fora da relação.

Esta atitude me valeu a demissão de coordenador do Curso de Pós-Gradua-
ção em Geociências, pelo Reitor Eduardo Zaccaro Faraco. Alegou ele, para minha
demissão, que era ordem do Presidente Emílio Garrastazu Médici. Pensavam que
eu iria colocar 10 professores soviéticos e, assim, comunizar o Curso de Pós-
Graduação.

“até que eu gostei daquele artigo”.

“gostaria muito mas se você solicitar minha ida, provavelmente irão enviar alguém

ligado diretamente ao Partido”
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Senti necessidade de justificar aos colegas minha atitude, expondo-lhes o que segue.

Como professor, pesquisador, com espírito criativo e organizador, como com-
prova o “curriculum vitae” (anexo 1);

como funcionário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, amante
de sua profissão, e por isto vivendo-a, em média 10 horas diárias, inclusive feria-
dos, durante 27 anos;

como homem que ama seu País e que vem procurando servi-lo através de ór-
gãos estatais, para-estatais e particulares dando o melhor de si tanto aqui como
no estrangeiro;

como homem que acreditando no seu País, aceita o que lhe acaba de suceder
e que lhe parece injustiça como quota natural de equívocos que os homens e gover-
nos bem intencionados cometem;

como alguém que crê no alto espírito patriótico e de justiça do Senhor Presi-
dente da República; e mais, que em seu nome, muitas vezes, são exercidos atos que
se do total e pleno conhecimento de Sua Excelência, não crê que concordasse.

Creio ter o dever e o direito de expor o que segue.

No mês próximo passado fui “dispensado” das funções de Coordenador do
Curso de Pós-Graduação da Escola de Geologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, por ter “exorbitado” de minhas funções (Anexo1, cópia da
Portaria 1048 de 16/12/70).

Acontece que não tendo realmente exorbitado nem feito nada diferente do
que é “hábito e tradição” na Universidade conforme palavras do próprio Senhor
Reitor, além do que o ato que motivou a dispensa era normal, de rotina e
indispensável a qualquer início de intercâmbio internacional. Assim, a dispensa
si me afigurou de caráter político e neste caso para mim injusto razão pela qual
achei de meu dever e direito de expô-lo a Vossa Excelência, para que não pairem
dúvidas sobre o mesmo e para que possa ter orientação segura e como agir em
casos semelhantes. O fato é o seguinte.

Em princípios de dezembro do ano p.p. recebi do gabinete do Reitor telefo-
nema perguntando se havia enviado algum ofício à Embaixada Soviética e que
em caso positivo o levasse àquela Reitoria.

Como em março realmente havia, depois de aprovado pelos órgãos compe-
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tentes da Escola (Comissão de Pós-Graduação, Conselho Técnico Administrativo e
Congregação), dirigido ofício ao Adido Cultural da USSR consultando da possi-
bilidade de intercâmbio, levei o referido ofício àquela Reitoria (Anexo 2, cópia da
consulta) entregando-o ao Professor Honório Brito.

Em 15 de dezembro recebi telefonema da Reitoria comunicando que o Reitor
solicitava meu comparecimento.

O Senhor Reitor ao receber-me disse que me havia chamado para dar
ciência da portaria que iria expedir da dispensa das funções de coordenador e que
se me chamara à Reitoria, antes da expedição da Portaria, o fazia em conside-
ração a minha pessoa pelo que tenho feito pela Universidade, etc. Que, entre-
tanto, se via obrigado àquele ato de dispensa do cargo porque embora reco-
nhecesse que o que havia eu feito era ato de rotina, “hábito e tradição”, o senhor
Presidente da República lhe havia cobrado aquele ofício. Que o Senhor Presidente
havia dito que fatos como este não poderiam acontecer e que ele havia manifes-
tado ao senhor Presidente que iria providenciar mas que este tipo de atos são já
“tradição e hábito” que ele nem mesmo poderia garantir a não repetição do
mesmo por outros diretores.

Não tendo esta exposição por objetivo, volta ao cargo, pois já me preparava
para deixá-lo, visto que há 17 anos venho criando e exercendo direção de algum
instituto da Universidade (Instituto de Ciências Naturais, 4 anos, Escola de Geo-
logia, 11 anos e Curso de Pós-Graduação em Geologia, 2 anos), mas não queren-
do que paire qualquer dúvida sobre minha atuação é que exponho o ocorrido.

de 1964, quando era difícil ter-se
professores americanos e enquanto em Recife expulsavam os professores ameri-
canos e perdiam o auxílio do Ponto IV, conseguia não só o aumento daqueles
professores e aumento do auxílio para o Rio Grande do Sul, como que os alunos
ainda que na maioria com tendência esquerdista, fizessem de um professor
americano o seu homenageado pela contribuição que trouxe e amizade
demonstrados. Com isto pude, com os colegas, elevar tão alto o nível do Curso de
Geologia do País. Outrossim, o sucesso de nossos alunos no País na época
(concursos do DNPM e PETROBRÁS onde alcançaram a maioria dos primeiros

Não fiz, não faço e não tenho feito outra política nos meus 27 anos de pro-
fessor que a de desenvolver ao nível internacional os setores que tenho tido sob
minha responsabilidade. Para isto jamais me preocupou de onde vinham os
professores ou os recursos, desde que não houvesse ingerência na orientação, de
exclusivo interesse do meu País. Assim, antes
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lugares) e no exterior nos Cursos de Pós-graduação dos Estados Unidos foram a
prova do acerto daquela orientação. Hoje, em certos setores de alto interesse no
campo da geologia e paleontologia para o País, os russos estão mais desenvolvidos
(por exemplo em paleoentomologia mais de 90% da literatura é russa). Além
disto os problemas geológicos na Ásia assemelham-se aos da Austrália, África e
Brasil. Então, não podemos, penso eu, ignorá-los, mas buscar da mesma forma
como busquei dos americanos, (sem permitir-lhes interferência ou pregação
política), os conhecimentos e técnicas que necessitamos para mantermo-nos, onde
temos condições humanas e técnicas, no plano internacional.

É fácil de ver que esta era a intenção do coordenador e dos professores que
aprovaram a consulta. Exatamente para evitar a vinda de pessoas que não as de
interesse da pesquisa no Brasil, é que se relacionou uma série de nomes de cien-
tistas conhecidos pelos seus trabalhos e produção científica, para que dois ou três,
parceladamente, pudessem trazer sua colaboração.

Não será escondendo a cabeça como os avestruzes que chegaremos à posição
de grande Nação.

Enquanto os americanos e as grandes nações européias do leste enviam e
recebem da União Soviética grande número de professores para se manter “up-to-
date” não podemos nós, a não ser que queiramos manter-nos em nível secundário,
recebendo apenas informações filtradas através daqueles países, e permanecer
isolados.

Esta única e exclusiva razão do interesse na cooperação de cientistas sovié-
ticos, como ao que me consta vem fazendo outros setores brasileiros.
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Em 1973, fui homenageado pela Sociedade Brasileira de Geologia com a
Medalha de Ouro José Bonifácio de Andrada e Silva, pelos relevantes trabalhos
dedicados às ciências geológicas do Brasil.

Em 1974, fui eleito Presidente da Câmara Especial de Pós-Graduação e
Pesquisa da Universidade.

Acampamento de trabalho de campo da Escola de Geologia
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Em 1976, a eleição para escolha do Reitor era em lista sêxtupla. Naquele
ano haviam duas nominatas de 6 nomes cada, sendo uma da situação da qual fazia
parte o Professor Homero Só Jobim, o primeiro nome eleito na lista sêxtupla e
escolhido pelo Presidente da República. Da outra nominata fomos eleitos eu e o
Professor Mário Rigatto.

A mostra do espírito fraterno com que se realizou aquela eleição foi que o
Professor Jobim, já escolhido Reitor, ao sair do prédio da Reitoria, me disse:

ao que eu respondi:

Em 1979, fui eleito na sessão da Assembléia Geral de 06 de fevereiro de
1979, membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.

“Irajá, conto com tua colaboração” “Reitor, não faltará”.

Homero Só Jobim, Irajá Damiani Pinto, Tuiskon Dick,
Mário Rigatto, Franciso Machado Carrion e Darcy Closs

Diploma da Academia Brasileira de Ciências
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Ainda em 1974, instado por colegas da Universidade, participei da lista
tríplice para diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio Grande do Sul - FAPERGS, sendo nomeado pelo Governador do Estado,
Euclides Triches para o período 1974/77. Nesse período, contava com o ilustre
Professor Sylvio Torres como diretor-científico com o qual pude fazer excelente
parceria para as atividades daquela Fundação. Em 1977 participei, em nova lista
tríplice, sendo nomeado pelo Governador do Estado, José Augusto Amaral de
Souza. Em 1980, novamente eleito em lista tríplice fui nomeado pelo Governa-
dor do Estado, Sinval Guazzelli para o período 1980/83. Em 1983, o novo
Governador Jair Soares confirmou-me no cargo que vinha exercendo por 9 anos.
Em face de maiores compromissos com a Universidade, solicitei demissão, mes-
mo antes de completar o mandato. No longo e agradável período de diretor-
presidente tive a imensa satisfação de ver um grande número de jovens pesquisa-
dores realizarem muito bons e bem sucedidos projetos de pesquisa. Também a
muitos, como bolsistas, foi dada a oportunidade de fazerem excelentes estágios
no exterior.

Muito teria para contar sobre as atividades e resultados obtidos. Mas antes
de fazê-lo devo lembrar que na minha parceria com o Professor Sylvio Torres
nenhum projeto deixou de ser recebido por qualquer envolvimento político ou
de qualquer outra natureza menos correta para uma instituição científica. E aqui
lembro um, felizmente raro exemplo que mostra a forma de agir da direção da
FAPERGS. Pesquisadora veio solicitar um auxílio apresentando carta de um de-
putado o que me levou a perguntar-lhe:

Soli-
citei, então, que entregasse seu projeto no protocolo que ele seria examinado com
a mesma simpatia e rigor dos demais encaminhados.

Entre as centenas de projetos com alto resultado e que me enchem de orgu-
lho e satisfação desejo citar um, por ser de conhecimento público. O de um jovem
estudante de medicina que apresentou plano de pesquisa para a construção das
primeiras válvulas cardíacas, dentro do projeto de fabricação de próteses artificiais
do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. O plano foi de tanto sucesso
que, hoje, aquele jovem estudante é renomado cirurgião cardíaco de prestígio na-
cional e internacional e que cito com maior satisfação, ainda, por ter “renascido”
graças a uma cirurgia por ele realizada. Seu nome: Fernando A. Lucchese.

“ o seu projeto é tão fraco que necessita de

uma carta de recomendação ou não acredita na isenção de nossas avaliações?”.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS
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O meu relacionamento com o Litoral tem 88 anos, pois me levaram, pela
primeira vez, com 6 meses de idade, à praia de Cidreira. Nos primeiros tempos,

todos os mantimentos tinham que ser levados pois lá não havia armazém nem
farmácia. E a condução saía de Porto Alegre, por vapor, até Palmares. Em Palma-
res tomava-se diligência que, ao estilo dos filmes de , iam-se trocando, de
tempos em tempos os cavalos. Mais alguns anos já se podia ir de automóvel que,
atolando de quando em vez, era puxado por juntas de boi (carreteiros). Naquele
tempo, já existia pedágio pois os carreteiros faziam desvios melhorados cobrando
taxas para quem quisesse usá-los. Minhas idas a Cidreira, já com família, conti-
nuaram para a casa de meus avós, chamada Pensão dos Damiani. Não havia água
encanada. Tínhamos que acionar bomba para coletar água.

cowboy

1920
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Na década de 40, a então Universidade de Porto Alegre iniciava o reco-
nhecimento do litoral do Estado, através de excursões do Curso de História Na-
tural.

Antes mesmo de me formar procurei, apoiado e em companhia dos meus
professores Carlos Hogetop e Alarich Schultz, conhecer a natureza e ecologia do
litoral. Posteriormente, como professor pude mostrar aos alunos, quanto pode-
ríamos obter do ensinamento sobre plantas, rochas e animais daquela área.

Certa ocasião, ao trabalhar com alunos à noite na praia, entrei na água e
esfreguei o corpo que ficou iluminado pela fosforescência de um protozoário
que, infelizmente, hoje não observo mais. Quando lecionei no Colégio Estadual
Júlio de Castilhos levava um recipiente de vidro com água que havia coletado no
mar e, à noite, solicitava aos alunos que sacudissem o frasco e ele se tornava todo
iluminado. Eu dizia: é fácil vocês guardarem o nome: é noite, é luz e são milhares
de organismos. Portanto, . Há uns trinta anos passados, um
ex-aluno me encontrou e o cumprimento foi: .
Assim, me convenci que pelo menos uma boa aula na minha vida havia dado.

Noctiluca miliaris

Professor Irajá, Noctiluca miliaris

Família Damiani em Cidreira
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Na Universidade, o estudo dos ostracodes no litoral norte nos obrigava a
levar lupas e microscópios e à necessidade de permanecer por mais de um dia.
Felizmente uma das colegas, Yvonne Sanguinetti, possuía uma casa em Traman-
daí que passou a ser, durante o inverno, nosso laboratório. Algumas dissertações
e teses foram lá desenvolvidas, inclusive com a participação da Professora Dra.
Alwine Bertels, da Universidade de Buenos Aires. A situação me fez pensar em
construir, no litoral, uma sede para nossas pesquisas e para proporcionar cursos e
estudos na área. Depois de vários anos, de pesquisa no litoral, pude apresentar
projeto de criação de um centro de ensino e pesquisa à Câmara Especial de Pós-
Graduação e Pesquisa, em 25 de maio de 1978. O projeto que foi imediatamente
aprovado pela mesma - e contou com o apoio de seu Presidente, Pró-Reitor
Gerhard Jacob - através do Parecer nº 128/78, referendado pelo Reitor Homero
Só Jobim.

Aprovado o projeto, tratei de buscar uma área no litoral, para a instalação
do centro. Várias áreas foram oferecidas, mas quase todas com disputas de posse.
Encontrei, depois de muita busca, área à margem da lagoa Tramandaí, perten-
cente ao Patrimônio da União. Solicitei ao Reitor Jobim providências no sentido
da aquisição da mesma, pela Universidade. Assim, 12 valiosos hectares hoje fa-
zem parte da UFRGS.

Enquanto ocorria a tramitação do pedido da área, com o apoio do novo
Reitor, Professor Earle Diniz Macarthy Moreira, instalou-se o centro no almo-
xarifado da Colônia de Férias da UFRGS, em Tramandaí. Nela realizou-se o 1º
Curso de Biologia Marinha ministrado pelo Professor Godofredo Genofre

Noctiluca miliaris

1mm
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Netto, da USP, para estudantes de graduação da UFRGS e de outras universi-
dades. Seguiram-se cursos para professores da rede de ensino dos municípios da
região e até mesmo para estudantes de colégios de São Paulo, que para cá se deslo-
cavam, especialmente para essa finalidade.

Excursão a Torres do
1º Curso de Biologia Marinha,

instalado na colônia de férias da Universidade

Coleta em Torres
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Solicitei, então, ao Escritório do Campus um plano arquitetônico para a
área conseguida do Patrimônio da União. Expressei ao chefe do escritório,
Engenheiro Luiz Carlos Bortolini e ao Arquiteto Cyrillo Crestani e demais cola-
boradores que o projeto se destinava ao ensino de primeiro, segundo e terceiro
graus assim como para pesquisa e extensão ao público em geral. Realizaram eles
o projeto conforme planta, na qual se observa prédio para zoologia, paleonto-
logia, recursos minerais, centro de informática, biologia, ecologia, fontes de
energia (eólica), museu (geologia marinha), administração, garagem, barcos, la-
boratório, alojamento, centro de saúde, biblioteca, hidrologia, lazer, aquário.
Marco inicial de um campus avançado da UFRGS que no futuro poderia se
transformar em outra universidade, a exemplo das de Santa Maria e Pelotas.

Projeto arquitetônico do CECLIMAR
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A seguir, solicitei ao Governador do Estado recursos destinados às obras
necessárias ao funcionamento do Centro. O Governador José Augusto Amaral
de Souza determinou de imediato a quantia de 20 milhões de cruzeiros, para
aquela finalidade, transferidos para a Universidade através da FAPERGS. Estes
recursos foram gerenciados pelos professores do Instituto de Geociências, Ivone
Purper e Luiz Roberto Silva Martins sendo construídos, sob minha coordenação,
os prédios central, da marina, e parte do prédio dos aquários, finalizado na
administração do Reitor Francisco Ferraz.

Em 23 de fevereiro de 1981, foi lançada a pedra fundamental do
CECLIMAR, um tronco fóssil do período Triássico, coletado pelo Padre Daniel
Cargnin, no Município de Mata, RS.
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Pedra Fundamental do CECLIMAR

Placas comemorativas, na pedra fundamental
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O ato do qual participei como Professor do Instituto de Geociências e
Diretor do CECLIMAR, contou com a presença do Governador Amaral de
Souza, do Deputado Estadual Adylson Motta, do Prefeito de Tramandaí Eloy
Braz Sessim, do Reitor Macarthy Moreira, pró-reitores, professores, técnicos da
Universidade e estudantes.

A inauguração do prédio central ocorreu em 7 de janeiro de 1983. No
mesmo ano, o CECLIMAR sediou o lº Simpósio Brasileiro sobre Mentalidade
Marítima que contou com a presença de membros da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar (CIRM) e do Ministro da Marinha, Almirante
Maximiano Eduardo da Silva Fonseca. O evento reuniu grande público, repre-
sentantes de várias instituições e setores da comunidade. O Ministro mostrou-se
interessado no apoio financeiro para o belo projeto do aquário realizado pelo
Arquiteto Crestani a quem se oportunizou, através da FAPERGS, ida aos
Estados Unidos para estudar in loco as técnicas de funcionamento. Seria o pri-
meiro grande aquário da América do Sul. Posteriormente, o Ministro me infor-
mou que grande parte dos recursos estavam garantidos. Infelizmente, logo a
seguir ele foi substituído e aquele lindo aquário que seria um marco turístico
soçobrou.
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Autoridades no lançamento da Pedra Fundamental

Ministro da Marinha Maximiano Fonseca,
Reitor Macarthy Moreira e Deputado

Adylson Motta, no 1 Simpósio
Brasileiro de Mentalidade Marinha

º

Projeto do grande aquário marinho
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O prédio central possui anfiteatro com capacidade para 80 pessoas; labora-
tórios para aulas práticas de microscopia e computação. Biblioteca especializada,
principalmente em assuntos de limnologia, oceanografia, ecologia, zoologia,
biologia marinha e piscicultura. É de destacar doação feita pelo Dr. Hermann
Kleerekoper com mais de 20.000 separatas, livros e periódicos, que foram devi-
damente catalogados. A biblioteca conta com dois excelentes bibliotecários.

Existem outras dependências, como restaurante, garagem e oficina.

Prédio central
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Auditório

Sala de aula
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BibliotecaGaragem dos barcos

103



O prédio conta, ainda, com uma pequena sala cedida a um grupo de estudantes
de graduação que se iniciavam no estudo de mamíferos aquáticos do Rio Grande do
Sul. Os estudantes se doutoraram e deram origem a setor

e por mim,
inclusive com fósseis do Rio Grande do Sul. Pinturas de paisagens paleozóicas da
Professora Norma Würdig e de mamíferos fósseis da Geógrafa Neusa Marotzky.

de projeção nacional e inter-
nacional - Grupo de Estudo de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul -
GEMARS.

O prédio do aquário e museu compreende o museu de zoologia com diver-
sificado acervo, especialmente da fauna marinha e regional; coleção de minerais;
aquários de água doce e marinha ; e, ainda, um túnel do tempo mostrando a evo-
lução da vida, com painéis elaborados pela Professora Ivone Purper

Aquário

Museu Túnel do tempo

Exposição GEMARS
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O minizoológico apresenta animais de nossa fauna nativa ou procedentes
das regiões antárticas que chegam a nossa costa, destacando-se os lobos-mari-
nhos e pingüins, tratados para voltar ao seu ambiente original.

Ping insü

Lobo marinho e ping insü

Capivara

Ema e pavãoPing ins em tratamentoü
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Cabe aqui destacar o apoio da Petrobras TRANSPETRO - Terminal Marítimo
Alm. Soares Dutra, Tramandaí não só financeiro, como no retorno dos animais ao mar.

Também são realizados cursos e palestras em colaboração com a Brigada
Militar.

Em 1985, foi realizado Curso de Especialização em Oceanografia para pro-
fessores e outros profissionais do litoral norte e de outros municípios do Estado.

75

Catamarã doado pelo CENPES/Petrobras

Curso da Brigada Militar
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Eventos são promovidos pelas prefeituras municipais do litoral norte, pela
Petrobras e pela Universidade.

O CECLIMAR tem dado assessoria a prefeituras municipais, em
problemas ambientais. Está em desenvolvimento o projeto “Bases ecológicas pa-
ra saneamento das Lagoas Marcelino Ramos e Peixoto”, no convênio Prefeitura
Municipal de Osório/UFRGS.

Orquestra Juvenil do Projeto Prelúdio - UFRGS
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O CECLIMAR contava com marina, área destinada a esportes aquá-
ticos com grande atividade em barcos à vela.

Ao longo de seu funcionamento, o CECLIMAR tem promovido aulas
teórico-práticas e estágios para estudantes de graduação e de pós-graduação
dos cursos de Ecologia, Botânica, Zoologia e Geociências da Universidade,
além da infra-estrutura para trabalhos de pesquisa. E, também, para outras
Instituições de Ensino Superior: PUCRS, UNISINOS, FACOS, Fundação
Universidade de Caxias do Sul, Fundação Alto Taquari de Ensino Superior,
Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul e Faculdade de Hotelaria de
Atlântida.

E ainda estágios para alunos de graduação e de pós-graduação, prove-
nientes da Argentina, Suíça, Iugoslávia e Alemanha.

Curso de biologia marinha com Professor Genofre
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Cursos são oferecidos a crianças e jovens, ao longo do ano, provenientes de
escolas de todo Estado, além de cursos de verão enfocando a biologia marinha, a
vida nas lagoas, a arte na praia, etc.

Escolas de municípios que vêm participando
de cursos e estágios no CECLIMAR

Alunas do Instituto de Educação Estadual Pereira Coruja do Município
de Taquari/RS brincando na lama, na lagoa de Tramandaí
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O CECLIMAR foi criado como um centro ligado diretamente à Reitoria e
tinha como objetivo a criação no futuro, de vários institutos e tornar-se, no míni-
mo, um campus avançado no litoral norte.

Assim, quando então diretor, tive possibilidade de contratar geólogos e
biólogos já com aquele objetivo.

O pensamento primordial era a educação da infância ao adulto. Assim,
foram ministrados vários cursos para crianças, jovens e profissionais de várias
áreas.

Em 1991, a deficiência no litoral norte, de professores de ciências e mate-
mática, mesmo para 1º grau, levou as secretárias da educação dos municípios de
Imbé, Neiva Mattos e de Tramandaí, Maria Luiza Bopré, a solicitar a então dire-
tora do CECLIMAR, Professora Norma Luiza Würdig, curso para professores.
Convencida do valor daquela solicitação, buscou a diretora, professores de vários
institutos e departamentos da Universidade: Biologia, Física, Química, Matemá-
tica, Educação, Letras e Geociências, obtendo pronta colaboração dos mesmos e
com eles elaborou o projeto do Curso de Estudos Adicionais em Ciências e Mate-
mática, obtendo o apoio da PROREXT e aprovação do Conselho Estadual de
Educação. Formaram-se, no mesmo, 36 alunos-professores. Pelo sucesso alcan-
çado, foi repetido e oferecido para os municípios de Cidreira, Tramandaí e Imbé,
habilitando mais 22 professores.

Em seqüência, foi apresentada proposta de curso noturno de Licenciatura
Plena em Ciências Naturais e Matemática para o 1º grau, dirigido especialmente
para a formação de professores do litoral norte. Em 6 de julho de 1994, a diretora
encaminhou a proposta para apreciação da II Câmara da Universidade, junta-
mente com os pareceres dos departamentos envolvidos nas diferentes disciplinas.
Foi aprovada a criação do curso que teve início no segundo semestre de 1995.
Contou com protocolo de intenção firmado entre a Universidade e a Associação
dos Municípios do Litoral Norte que resultou em convênios com 9 prefeituras,
formando 72 professores.

A Professora Würdig elaborou projeto para novo curso de Licenciatura
Plena em Ciências Biológicas - Programa de Formação e Titulação de Professores
Leigos, o qual, para ser implantado, deveria ficar sob a égide de um Instituto. O
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diretor do Instituto de Biociências, Professor Eloy Julius Garcia e o diretor do
CECLIMAR, Professor João Carlos Coimbra, apoiaram com entusiasmo e,
após aprovação pelos órgãos competentes da Universidade, o curso teve início
em julho de 2001 e para a 2ª turma, em janeiro de 2002.

Em prosseguimento aos cursos já realizados, em reunião dos professores
Eloy Julius Garcia, Jorge Mariath e Norma Würdig foi aventada a criação de
um curso de bacharelado em convênio UFRGS/UERGS. O Diretor do Insti-
tuto de Biociências, Professor Mariath reuniu então, professores de diferentes
institutos da UFRGS, pró-reitores e representantes da UERGS, para organi-
zação dos currículos do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas - ênfase
em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira. A
Professora Würdig elaborou o projeto pedagógico do curso que foi aprovado
pelos órgãos competentes da Universidade e também da UERGS e teve início
no 2º semestre de 2006.

Há que registrar que a UERGS, desde o início, apoiou a idéia de cria-
ção conjunta deste curso, tendo o Professor Gerhard Jacob, Pró-Reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, acompanhado com entusiasmo a realização do proje-
to. Há que registrar, também, o denodo e persistência da Professora Würdig
para a realização dos cursos.

Referência especial ao Reitor José Carlos Ferraz Hennemann, pelo
apoio que vem dando ao CECLIMAR e, em especial, ao Curso de Bacharela-
do, novo marco na Universidade.
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Em 1949, ainda no início de minha carreira, participei do 1º Congresso
Brasileiro de Biologia, realizado em Salvador, Bahia. Nele apresentei o trabalho:
“Novos fósseis da Formação Maricá, afloramento Budó, RS”.

Participei da grande maioria dos congressos brasileiros de geologia e
paleontologia apresentando, muitas vezes, trabalhos em colaboração com
colegas e assistentes e, também, no exterior, quase sempre acompanhado de cole-
gas e assistentes que, além da colaboração científica, me proporcionaram valiosa
companhia como: Yvonne Sanguinetti, Lilia de Ornellas, Ivone Purper, Norma
Würdig e Karen Adami Rodrigues. Nessas ocasiões não só participei do con-
gresso como aproveitei para visitar institutos, universidades e museus. Menciono
a seguir alguns desses congressos:

1956 - Congresso Internacional de Geologia em Chicago, Estados Unidos.

1976 - VI International Symposium on Ostracods in Saalfelden, Áustria onde,
pela primeira vez, foi apresentado trabalho sobre os ostracodes da plataforma
continental brasileira.

1978 - Iº Congreso Latinoamericano de Paleontologia em Buenos Aires, Argentina.

1982 - Eight International Symposium on Ostracoda, em Houston, Estados Unidos.

1994 - Twelfth International Symposium on Ostracoda Prague, República Tcheca.

1994 - 12º Colloque Africain de Micropaleontologie e 2º Colloque de Stratigraphie et
Paleogeography de ĺ Atlantique Sud Angers, França.

1996 - Trabalho sobre crustáceos em conjunto com o Serviço Geológico Sul Africa-
no, tendo na ocasião realizado coleta de campo, com gentileza do geólogo John
Almond e acompanhado de Karen Adami Rodrigues. Cape Town, África do Sul.

1997 - XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, Krakov, Polônia.

1998 - Gondwana 10th International Conference Cape Town, África do Sul.

1998 - I International Paleoentomological Conference, Moscou, Rússia.

1998 - VII Congreso Argentino de Paleontologia y Bioestratigrafia. Municipalidad
de Bahia Blanca, Argentina.

1999 - I Simpósio Argentino Del Paleozóico Superior, Anillaco, La Rioja, Argentina.

2005 - Fóssil X3 3º International Congress of Palaeontomology África do Sul.

CONGRESSOS E ATIVIDADES CORRELATAS
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1965 - Homenageado com a espécie de ostracode pelo Professor Dr.
Karl Krömmelbein da Universität de Kiel, Alemanha.

1972 - Homenageado com a espécie pelo Dr. Richard H. Benson
da Smithsonian Institution, Estados Unidos .

1976 - Homenageado com a espécie de micrósporo pela
Professora Julieta Gisselda Dellazzana da Universidade Federal de Santa Maria, RS.

1980 - Homenageado com a espécie de ostracode pelo Dr. Dan
Danielopol do Limnologisches Institut, Wien, Austria.

1985 - Homenageado com a espécie de inseto pela Dra. Alejandra
F. Mazzoni da Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

1987 - Homenageado com a espécie de conchostráceo ( )
pelo Professor Emérito Paul Tasch da University , Estados Unidos.

1989 - Homenageado com o gênero de peixe permiano do Uruguai
pela Dra. Laurence Beltan do Institut de Paleontologie du Musée de

Histoire Naturel, Paris, França.

1991 - Homenageado com a espécie de inseto pelo Profes-
sor Dr. Rafael Gioia Martins-Neto, Instituto de Biologia da Universidade São
Judas Tadeu, São Paulo.

1992 - Homenageado com a espécie de inseto pelo Profes-
sor Dr. Rafael Gioia Martins-Neto da Universidade de Guarulhos, São Paulo.

1993 - Homenageado com a espécie de inseto pelo Professor
Dr. Márcio Mendes da Universidade Vale do Rio Doce Minas Gerais.

1999 - Homenageado com a espécie de ostracode pelos
doutores Coimbra; Carreño & Michelli. Ceclimar, Universidad
Nacional Autônoma de México e Instituto de Geociências,UFRGS.

2003 - Homenageado com a espécie de inseto pelos doutores
Brauckmann; Schöllmann & Sippel do Institut für Geologie und

Metacypris pintoi,

Convolutispora pintoi,

Elpidium pintoi,

Canteronecta irajae,

Cyclestherioides Cyclestherioides

pintoi,

Irajapintoseidon

uruguayense,

Cratoelcana damianii,

Caririneura damianii,

Mesoblattina damianii,

Oculocytheropteron pintoi,

Sylvohymen pintoi,

Poseidonamicus pintoi,

Vestalenula irajai,

Wichita

J.C. A.L. M.J.

C.
L. W.

Paläontologie, Technische Universität Clausthal, Alemanha.

2003 - Homenageado com a espécie de ostracode pelos
doutores R. L. Pinto; C. E. F. Rocha & K. Martens, Departamento de Zoologia
SP.BR; Royal Belgian Institute of Natural Sciences e University of Ghent, Bélgica.
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2004 - Homenageado com a espécie de réptil gen. et sp.
nov. pelos doutores G. Piñeiro, A. Rojas e M. Ubilla. Departamento de
Paleontología, Faculdad de Ciências, Montevideo, Uruguai.

2005 - Homenageado com o gênero de réptil gen. nov. pelos doutores
A.G. Martinelli, J. Bonaparte, C. Schultz, & R. Rubert. Sección Paleontologia de
Vertebrados, Museu Argentino de Ciências Naturales “Bernardino Rivadavia”;
Instituto de Geociências, UFRGS e Departamento de Geologia, UFMT, Cuiabá,
Mato Grosso.

Pintosaurus magnidentis

Irajatherium
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1957 - Cartão de Prata dos funcionários do Instituto de Ciências Naturais.

1969 - Cartão de Prata da Escola de Geologia, pelos relevantes serviços prestados.

1973 - Diploma de Benemérito concedido pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, pelas mãos de seu Reitor, Irmão José Otão.

1973 - Medalha de Ouro José Bonifácio de Andrada e Silva, pela Sociedade Brasilei-
ra de Geologia.

1977 - Cartão de Prata, do Núcleo de Manaus da Sociedade Brasileira de Geologia.

1979 - Eleito Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.

1982 - C Sociedade Brasilei-
ra de Geologia e Associação Sul Brasileira de Geólogos.

1983 - Cartão de Prata com os seguintes dizeres: “a Irajá Damiani Pinto o reconhe-
cimento e a gratidão pelo empenho, sacrifício e dedicação ao conduzir durante 10
anos os destinos da pesquisa em nosso Estado”, pela FAPERGS.

1983 - Placa de bronze colocada no prédio central do CECLIMAR, pela Universi-
dade e pela FAPERGS.

1987 - Medalha de Ouro Sylvio Torres, pela FAPERGS.

1987 -

1966 - The American Geological Institute Certificate of Appreciation to Irajá Damiani
Pinto for meritorious and distinguished services in geological guidance on The
International Field Institute, Brazil.

1967 - Martelo de Geólogo, pelos participantes do “Continental Drift”. Montevideu,
Uruguai.

artão de Prata pelos 25 anos do Curso de Geologia, pela

Medalha de Ouro Llewelyn Ivor Price, pela Sociedade Brasileira de Paleon-
tologia.

1988 - Cartão de Prata da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com os seguin-
tes dizeres: “Ao idealizador do CECLIMAR, a homenagem e o agradecimento”.

1989 - Cartão de Prata: “O Carinho e a Homenagem dos funcionários do CECLIMAR”.

1989 - Pelos meus 70 anos, Corte de Tronco Silicificado com escultura de asa do inseto
Pinto, de autoria do ex-aluno, Geólogo Heinz Peter Lindstaedt.

1990 - Título de Professor Emérito da UFRGS.

Xenoptera riojaensis

HONRARIAS

117



1994 - Homenagem da Universidade na publicação UFRGS Identidade e
Memórias 1934-1994.

1994 - Placa da Direção do Instituto de Biociências, do CECLIMAR e de seus
funcionários pela obra inestimável de criação e tantas realizações para a educação
e desenvolvimento do litoral norte.

1996 - Homenageado pelo Geólogo Patrick J. V. Delaney no Livro “Gemstones
of Brazil Geology Occurrences”.

1997 - Placa do Instituto de Geociências na comemoração dos 40 anos do Curso
de Geologia, pela gestão como Diretor no período 1957-1968.

1998 - Troféu de Reconhecimento ao ensejo das comemorações do Cinqüen-
tenário da PUCRS, como integrante do corpo docente da Instituição em 1948,
ano em que a PUCRS alcançou o status de Pontifícia Universidade.

1998 - Nomeado pelo Presidente da República, Professor Dr. Fernando Henrique
Cardoso, Membro Grã-Cruz, da Ordem Nacional do Mérito Científico por
indicação daquela Ordem.

1998 - Cartão de Prata do CECLIMAR.

2000 - Cartão de Prata da Sociedade Brasileira de Paleoarthropodologia, durante
o Primeiro Simpósio Brasileiro e Sul-americano e I International Meeting on
Paleoarthropodology realizado em Ribeirão Preto, São Paulo.

2001 - Medalha CAPES - 50 anos.

2005 - Diploma CNPq de Pesquisador Emérito.

2005 - Homenageado no 3º International Congress of Palaeoentomology em
Pretoria, South África, pelo Professor Dr. Alexander Rasnitsyn da Russian
Academy of Sciences, Presidente da International Palaeoentomological Society
(IPS), com o título de Sócio Honorário da Sociedade. Neste ato, foi entregue
pelo Professor Dr. Carsten Brauckmann da Technische Universität Clausthal,
uma escultura do inseto fóssil Scudder, 1887, do Carbonífero
Superior da Europa, de notória beleza e significado.

2006 - Homenageado pela 1ª Semana Acadêmica dos alunos de Pós-Graduação
em Geociências do Instituto de Geociências da UFRGS.

Gerarus vetus
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HONRARIAS

Homenagem, como integrante do corpo docente da PUCRS, por ocasião
da passagem ao status de Pontificia Universidade
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Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico
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Escultura concedida pelo Prof. Carsten
Brauckmann da Technische

Universität Clausthal, Alemanha, no
3º International Congress of Palaeontomology,

em Pretoria, South Africa
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Referências que muito me sensibilizaram.

Aos ex-alunos designei como geólogos, não contemplando suas titulações e funções

posteriores.

Geólogo Édson Franco Suszczynski
(carta de 16 de fevereiro de 1970)

Professor Dante de Laytano
(carta em 23 de março de 1977)

Meus sentimentos como um ex-aluno seu, são de profundo reconheci-
mento e de orgulho pela formação profissional que, sob sua orientação a
Escola de Geologia de Porto Alegre me legou.

Penso que os agradecimentos que o Senhor faz a todos aqueles que o aju-
daram na construção desta sua obra, devem ter um sentido inverso.

Hoje, tenho plena consciência e consideração pelo altruísmo do seu espí-
rito idealista, ao empreender uma obra daquela natureza, lutando contra
todas as adversidades, para construir e fazer valer o nome e o conceito da-
quela Escola, formando os melhores geólogos do País.

Ao voltar o pensamento para os meus tempos idos de estudante ali, eu
passo a compreendê-lo e admirá-lo. Reconheço que somente a sua pessoa,
seria capaz de construir aquela obra, de alto valor humano e material.
Espero que não somente os seus ex-alunos, mas também a Nação saiba
reconhecer o mesmo.

Regressando do Estado de Israel, onde estive a convite do Governo
daquele país, leio nos nossos jornais a linda notícia de sua merecida eleição
para Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia. É o Rio Grande do Sul
quem está na verdade de parabéns. Sua obra tem sido tenaz, brilhante e
magnífica, meu caro, e bem o sabemos o que isto significa em termos de ciên-
cia. Sua presidência constitui-se num acontecimento. V. tem todas as quali-
dades de liderança aliadas ao espírito público e visão de estudioso. Muito
bem. Palmas.

.....
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Professor Ernesto Bruno Cossi
(em carta de 24 de agosto de 1987)

Assisti, ontem, na televisão, ao programa no qual fizeste declarações sobre
as atuais dificuldades do órgão que diriges.

Vi, em ti, o mesmo combativo fundador da Escola de Geologia da UFRGS,
que a criou do nada e a elevou ao “Status” de que ela, hoje, goza.

Senti orgulho e felicidade por ter convivido contigo nos períodos árduos em
que o teu idealismo e a tua inteligência transpunham todos os obstáculos.

Professor Dr. Clovis Carlos Carraro
(em homenagem aos 70 anos de vida do Professor Irajá) 1989

Estamos aqui para homenagear o Prof. Irajá Damiani Pinto. Homena-
gem que todos diriam necessária, reconhecimento de uma vida dedicada às
lides acadêmicas; envolvendo ensino, pesquisa, administração, extensão.
Não necessita esforço para dizer quanto o Prof. Irajá fez pela ciência
geológica, diretamente por sua pesquisa, coletivamente, diríamos por sua
atuação administrativa frente à Escola de Geologia e na criação de Centros
de Pesquisa como o CIGO e CECLIMAR. Deveria, agora, ler páginas e
páginas de realização. Deveria, depois, ler páginas e páginas de agradeci-
mentos e reconhecimento, dizer quanto devemos ao Prof. Irajá. Ouso chocar
os presentes dizendo que estamos há trinta anos tentando pagar as pres-
tações dessa dívida. Ao Professor Irajá, à Nação Brasileira:

na forma de produção científica;
na forma da excelência no ensino de graduação, pós-graduação e
extensão;
pela formação do elemento humano culto científica e tecnologicamente.
E o recibo quem passa são as revistas científicas que recebem a pro-

dução. São os congressos que aceitam trabalhos. É o sucesso nos concursos
para provimento de emprego. É a atuação dos profissionais que, hoje, ocu-
pam lugares de destaque na direção científica e técnica de Centros de Pes-
quisa, Instituições de Ensino Superior, Empresas. Este é o melhor tributo ao
Administrador e ao Idealizador. E tenho certeza, a maior alegria, o maior
orgulho do Prof. Irajá.

Simbolizando esse tributo, o Instituto de Geociências quer deixar regis-
trado num fragmento, testemunho de vida, o seu agradecimento.
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Geólogo Paulo Miranda de Figueiredo Filho
(Em homenagem aos 70 anos de vida do Professor Irajá) 1989

Antes de conhecer o Prof. Irajá eu já havia cruzado com suas realizações.
A primeira que cruzei foi um pequeno livro que ajudava ao estudante

secundário introduzir-se no cipoal de nomes e regras de biologia, de uma
maneira lógica e objetiva, despertando até um certo gosto por aquela disci-
plina.

A segunda foi o então recém-criado “Curso de Geologia”, cuja organiza-
ção se estava fazendo numa “proto-secretaria” instalada no porão da Fa-
culdade de Direito.

Ao iniciar as aulas, cruzei com mais uma: o ICN - Instituto de Ciências
Naturais, que alguns anos antes também havia germinado do mesmo
porão da Faculdade de Direito.

As aulas do Curso de Geologia já haviam sido iniciadas, mas ainda não
nos fora dado a encontrar o Prof. Irajá porque ele estava envolvido na
organização de um curso na Petrobras, em Salvador. Fiquei então sabendo
que a Estratigrafia do Recôncavo, donde fluía o petróleo para o Brasil, ha-
via sido estabelecida em boa parte, baseado nos estudos dos ostracodes feitos
pelo Prof. Irajá e sua equipe.

Assim me fui habituando a cruzar com as realizações do Prof. Irajá e até,
depois, a fazer parte delas: na Escola de Geologia, no Instituto de Geociên-
cias e no Curso de Pós-Graduação. Mais adiante, outras foram aparecen-
do: o Centro de Investigação do Gondwana e, mais recentemente, o
CECLIMAR.

Naquele tempo, vi que para ele dinheiro não era problema.
Não tinha dinheiro!
Tinha ideal.
Tinha idéias.
Tinha muita ação, muito trabalho.

Para a criação e consolidação do Curso de Geologia que deveria formar
profissionais meio-engenheiros, meio-naturalistas juntou-se uma plêiade
de professores e profissionais atuantes na área mineral e geológica do
Estado. Sem ter nenhum “dono da verdade”, procuraram traçar um elenco
de disciplinas cujo conteúdo transformaria bisonhos adolescentes em profis-
sionais de uma nova carreira. Eles desvendariam os segredos do sub-solo
permitindo transformar ocorrências minerais em jazidas; identificar as
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melhores condições geológicas para a implantação de obras civis; ou partici-
pariam na produção de petróleo, de água subterrânea; estudariam os fenô-
menos da terra; a dinâmica de sedimentação; a evolução da vida ao longo
de milhões e milhões de anos.

Para garantir um conhecimento amplo nos melhores níveis, foram tra-
zidos especialistas e generalistas dos quatro cantos do mundo para integrar
ombro a ombro, com a “prata da casa” o corpo docente do Curso de Geolo-
gia.

A linha de ação do Professor Irajá era a de que tinha que ser buscada a
excelência.

E quando as dificuldades burocráticas colocavam em risco a consecução
do objetivo ele, corajosamente, assumia riscos. Lembro-me que alguns dos
egressos da primeira turma ficariam na Escola iniciando uma atividade
conjunta de ensino na Universidade e de mapeamento geológico para o
Governo do Estado. Todavia, na hora da formalização do ato, faltou ação
das autoridades competentes e ele assumiu todos os riscos, contratou-os como
assistentes da Universidade. Ato posteriormente referendado pela Reitoria.

Tínhamos confiança nele. Tínhamos confiança na Escola, na Univer-
sidade, no País. Tínhamos confiança na vida. Sentíamos que estávamos
fazendo algo que transcendia a nós mesmos.

Enchíamos o peito para dizer: “SOU GEÓLOGO DA ESCOLA DE
GEOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL”.

Sob sua liderança, professores, funcionários e alunos trabalhavam não
de sol-a-sol, mas de sol-a-lua, entrando noite a dentro no aprendizado, no
estudo, na pesquisa. Estávamos construindo algo. O nosso trabalho fazia
parte do futuro do País. Vivíamos com intensidade a Escola, a Univer-
sidade, a Geologia e a Pátria.

Hoje, repito Ataulfo: “Eu era feliz e não sabia”.
As nossas pequenas ambições sobrepujaram os grandes ideais...
E, seguindo a tendência alucinante do “CURTO PRAZO”,o País perdeu

a sensibilidade para as instituições duradouras.
Preocupados com o desempenho do “over” diminuímos o investimento

em nossa inteligência e em nossa capacidade de transformar coisas em bens,
e, através da pesquisa buscar o aproveitamento daquilo que temos.

Buscar soluções criativas.
E é neste momento que se torna importante que nos reunamos para
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homenagear o Professor Irajá. Suas realizações anteriores nos dão garantia
que o muito que tem a ser feito deve ser feito. E pode ser feito.

Seu exemplo nos desafia.
Na década de cinqüenta, ele estava preocupado em formar massa crítica

profissional para reconhecer e desenvolver a riqueza mineral para o país. O
processo de substituição de importações de bens finais estava a apontar a
crescente participação de minerais na pauta de importações brasileiras. A
produção industrial brasileira, que estava se desenvolvendo provocaria um
aumento na demanda de bens minerais. Urgia a formação de recursos hu-
manos nesta área para impulsionar o progresso do país.

E ele entregou-se, de corpo e alma, no esforço nacional da CAGE, na
formação de geólogos para o Brasil.

Na década de sessenta, percebeu a necessidade de aumentar a massa crí-
tica da Universidade que havia assumido a responsabilidade pela pesquisa
básica ao mesmo tempo que atendia à demanda do mercado de trabalho,
ávido por profissionais em geologia.

A atuação de geólogos no Brasil, na década de 60, na pesquisa básica e
na prospecção sistemática, traduzida em descoberta de grandes jazidas na
década de 70, entretanto, contribuiu também para desenvolver uma men-
talidade pragmática na sociedade brasileira. As atividades científicas e de
formação de pessoal qualificado eram colocadas em segundo plano, não só
pelos organismos detentores das verbas governamentais, mas pela sociedade
como um todo. Independentemente das pressões contrárias, se engajou, de
corpo e alma, no esforço nacional do CNPq na implantação da pós-gra-
duação no país, hoje consolidada.

No final da década de 70, vendo já realizadas muitas das suas idéias;
colhendo o reconhecimento de sua obra por parte de seus ex-alunos, espa-
lhados pelos quatro cantos do Brasil, a testemunharem, por sua simples
presença, quão válidas haviam sido suas idéias, ele não procurou nem dei-
tar-se sobre os louros, nem pesar sobre aqueles que estavam, agora, encarre-
gados de gerir as instituições que ele ajudara a criar.

Com sua visão ampla, que descortina o panorama através do tempo,
percebeu a exuberância da nossa plataforma marinha associada a um sis-
tema lagunar, e identificou a importância e a necessidade de desenvolver as
pesquisas limnológicas e marinhas que, se bem compreendidas, inexoravel-
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mente nos levarão a aumentar a oferta de alimentos protéicos que as ge-
rações futuras irão fatalmente requerer.

E atirou-se, de corpo e alma, na criação do CECLIMAR, obra cujo al-
cance começa a ser compreendido em sua plenitude pelos organismos gover-
namentais, e, espero que, também pelo empresariado.

Desses seus 70 anos de vida, mais de 40 foram dedicados à Universidade.
Dedicação esta que, muitas vezes, exigiu renúncias e sacrifícios. E, mui-

tas vezes, impôs a sua família renúncias e sacrifícios.
Gostaria aqui de expressar a Dona Erna o nosso reconhecimento e o nosso

carinho.
Professor Irajá, nesta homenagem simples, que seus amigos lhe prestam,

receba a nossa admiração e respeito por sua obra, o nosso compromisso de
procurar seguir seu exemplo e a nossa vontade de continuar a seu lado.
Felicidades. Muitos anos de vida.

Geólogo Ruy Paulo Philipp
Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia Núcleo RS
(entrevista em 10 de julho de 2003)

O Professor Irajá Damiani Pinto é um exemplo de cientista e de pessoa
humana, possuindo um dos mais dignos currículos de atividades científicas
e serviços prestados ao desenvolvimento da Geologia no Brasil. Vindo de um
tempo de criar, ajudou significativamente na montagem dos cursos de
Geologia no Brasil, tendo colaborado exaustivamente com a paleontologia,
mas com um grande trabalho na formação de recursos humanos e na
administração. Sua influência é notada no desenvolvimento de várias
outras áreas de pesquisa que estão entre nós aqui na região sul. Participou
ativamente dos processos de fundação do Curso de História Natural, na
antiga Faculdade de Filosofia; do Instituto de Ciências Naturais, mais
tarde, do Curso de Geologia e da Escola de Geologia de Porto Alegre, e
finalmente, do Instituto de Geociências e do Centro de Investigação do
Gondwana (CIGO). Sua capacidade de liderança e sua perseverança ainda
o levaram a assumir diversos cargos na Sociedade Brasileira de Geologia
(SBG). Chega, ainda não! Ainda fundou o Centro de Estudos Costeiros,
Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR), no anseio de distribuir o seu
conhecimento para o “... pessoal lá do litoral ...”. Não lhe faltaram
prêmios, mas segundo seus próprios pensamentos, o reconhecimento a sua
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obra, as homenagens os amigos e seguidores, o tornam um homem feliz.
Sua trajetória pelo mundo o levou a um intercâmbio com cientistas de
diversos países, principalmente, nos EUA, França, Alemanha, Itália,
Uruguai, Argentina entre outros. O reconhecimento de sua dedicação à
ciência é expresso pela freqüente citação de suas publicações em trabalhos
internacionais. Propositadamente, entretanto, seus trabalhos sempre fo-
ram publicados em revistas nacionais, mas em inglês, “... para que eles
valorizem as nossas revistas...”. A conversa e as poucas horas em que
estivemos juntos representaram para mim um enorme privilégio, um tem-
po em que estive com um grande homem, reconhecido pela sua simplicidade
e humildade. A pulsação da sua fala e dos seus pensamentos foi crista-
lizada, e a nossa conversa original está registrada nesta entrevista. Espero
que todos aproveitem um pouco da sua longa experiência e da história deste
que é um dos fundadores da Geologia do Brasil.

Ao querido Professor Irajá. Pioneiro das Ciências no Rio Grande do Sul,
homem que fez caminhos para que muitos de nós depois possam transitar.
Meus parabéns pela merecida designação como Pesquisador Emérito do
CNPq.

Professor Dr. Ivan Izquierdo
(em e-mail de 9 de abril de 2005)

Geólogo Paulo Alves de Souza
(em e-mail de 20 de abril de 2005)

Geólogo Arno Bertoldo
(em e-mail remetido ao Geólogo Oniro Mônaco em 8 de agosto de 2006)

Prezado Professor Irajá. Venho cumprimentá-lo pela homenagem e
título recebido pelo CNPq. O senhor, juntamente com alguns poucos da
comunidade de geocientistas, sem dúvida representa o que de melhor houve
e há de excelência na produção científica e liderança na Paleontologia e
Geologia do Brasil. Sinto-me honrado por fazer parte da instituição criada
com seus esforços. Grande e fraterno abraço. Paulo

Meu caro Oniro. Você está na comissão organizadora da festa dos 50
anos da Escola? Acho que nesta festa o nome do Professor Irajá deve ser
lembrado para uma grande homenagem. Vendo de longe, a lembrança do
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comportamento dele na época de ditadura foi exemplar, superando seus
colegas na postura democrática. Não sou só eu que acho isso. Outros colegas
com quem conversei também lembram dele debatendo conosco (e éramos um
bocado intransigentes) na maior paciência e espírito democrático.

Ao Professor Irajá, inventor da Geologia e da História Natural no sul do
Brasil, um pouco do nosso esforço feito graças aos terrenos por ti lavrados,
com grande afeto e admiração, Rualdo.

Geólogo Rualdo Menegat
(em dedicatória na 3ª. Edição do monumental

, 2007)Atlas Ambiental de Porto Alegre
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Minha vida foi marcada por compreensão, colaboração e amizades sem
conta, desde a infância.

Ao chegar na Universidade, para inscrição no vestibular, já fora do horário
(por desconhecimento) tudo foi facilitado pelo Advogado Edgar Wiltgen, Bi-
bliotecário da UPA (Universidade de Porto Alegre) exercendo, no momento, a
secretaria da Faculdade de Filosofia, recém criada. Tornou-se logo meu amigo,
procurando ajudar aquele jovem inexperiente e ativo inclusive me dizendo:

Primeiro ano, auxiliar do chefe do laboratório Professor Carlos Hogetop
que em tudo me auxiliava e tudo procurava facilitar.

“chegarás mais rápido ao que desejas contornando, do que tentando ultrapassar

vaidades”.

Ano de baixíssimo salário com esposa e quatro filhos e com todos os pro-
blemas de saúde que normalmente ocorrem, tive médicos de graça a começar
pelo meu Professor Romeu Muccillo.

Do renomado médico Nino Marsiaj recebi atendimento gracioso e amigo.
Era colega de meu tio Dino Damiani, falecido aos 33 anos pois a penicilina que o
teria salvo apareceu 6 meses depois.

Ângelo La Porta, jovem médico a quem facilitei uma extensão telefônica da
minha residência, quando havia dificuldades imensas para obter telefone, além
do alto custo. Tratou até de meus pais com amizade e carinho.

Ainda meu colega e amigo Luiz Settineri que, com carinho e amizade tra-
tou meus filhos.

Estas pessoas foram fundamentais. Devo citar, ainda, o apoio constante de
meus familiares para que eu pudesse estudar: avós, pais, sogros, esposa e demais
parentes.

Mas, para ser justo deveria nomear serventes, colegas e alunos do porão da
Faculdade de Direito.

O mesmo com relação ao ICN e, aqui, ex-alunos que se tornaram colegas e
alguns, companheiros de equipe, seria outra importante nominata.

Outras pessoas que foram de inestimável cooperação, auxílio indispensável
na organização da Escola de Geologia onde lembro com saudade, além de colegas
e funcionários, dos motoristas que me acompanhavam no campo ou onde fosse
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necessário, independente de horário e até aos sábados e domingos, sem receber
salário extra.

A satisfação imensa das amizades com que contei e conto, como fraternos
colegas no exterior: Uruguai, Argentina, EUA, Inglaterra, França, Alemanha,
União Soviética, Japão, Índia e África do Sul.

No CECLIMAR, o que dizer dos reitores Homero Só Jobim e Earle
Macarthy Moreira no ponta-pé inicial. Os colegas, funcionários, companheiros
em todos os momentos, com dedicação e amor ao trabalho em meio a todas as
dificuldades, de quando se inicia uma instituição.

Mas muita ingratidão seria não citar, no início, os reitores que me apoiaram
e dedicaram valiosa amizade, Alexandre Martins da Rosa, Elyseu Paglioli, José
Carlos Fonseca Milano e Ivo Wolff.

À Petrobras, na pessoa do Superintendente do CENAP, Antonio Seabra
Moggi e do Superintendente da Região de Produção da Bahia, Geonísio Barroso.
Esta ligação, com a Petrobras, permanece até hoje através do apoio que tem
oferecido ao CECLIMAR.

No CIGO, bibliotecárias dedicadas e altamente eficientes.
No interregno, a FAPERGS com a cooperação e dedicação de colegas de

diretoria e de um grupo atuante capaz e amigo.
Todas estas honrarias muito me orgulham mas, o que me eleva e me

emociona profundamente, são as realizações de meus alunos.
Não sendo possível nomear a tantos, gostaria de nomear, pelo menos,

aqueles que não só me auxiliaram como se destacaram nas mais variadas formas:
Darcy Closs, Yvonne Sanguinetti, Lilia de Ornellas, Ivone Purper e Norma
Würdig.
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Ao Luiz Flávio Pereira Lopes, pelo aprimoramento
das fotografias.

À Kelly Rhein Gerevini, pelo cuidado e atenção na
diagramação.

Ao colega Roberto Iannuzzi, pela leitura crítica.
Às minhas colegas Ivone Purper e Yvonne

Sanguinetti, pelo exaustivo trabalho na elaboração destas
memórias e, especialmente, pelas décadas de auxílio e
participação na pesquisa, no ensino e na administração.

Esta história é a mais incompleta e difícil de todos os meus
escritos até então. Quantos fatos não relatados de pessoas que
comigo conviveram! Seriam, talvez, de pouca valia para os que os
lessem. Entretanto, de fundamental importância para a minha
administração e para a minha vida.
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Obra comemorativa dos 50 anos de início dos Cursos de Geologia no Brasil,
com ênfase no Curso de Geologia da UFRGS, um dos primeiros a ser
oficialmente criado no país. Este volume visa contar um pouco da história do
Curso Geologia, do Instituto de Geociências e da Geologia Nacional, através
da homenagem ao seu fundador, o Prof. Dr. Irajá Damiani Pinto.
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