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Eméritos são pessoas muito especiais. Constituem um seleto gru-
po de acadêmicos que, merecedores do mais elevado reconhecimen-
to, honram e dignificam o nome e a história da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Com sua liderança e pioneirismo, estabelece-
ram os pilares de nosso desenvolvimento institucional.

Este livro foi concebido para homenagear os Professores Eméritos 
e conhecer melhor como vivenciaram certos momentos da nossa his-
tória. E também para aprender um pouco mais sobre aqueles que de-
dicaram, e ainda dedicam, a maior parte do seu tempo e da sua ener-
gia à formação de pessoas, à ciência e à construção da Universidade.

O momento é mais do que oportuno, pois o lançamento do livro 
marca o início das atividades comemorativas dos 80 anos da UFRGS. 
Hoje, quando a rotina digital imprime ritmos por vezes alucinantes às 
nossas vidas e a educação se consolida como prioridade política do 
país, julgamos importante mostrar a riqueza e o ensinamento que nos-
sos titulados honoríficos representam. Uma oportunidade preciosa de 
receber mais algumas brilhantes lições de verdadeiros grandes mes-
tres. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ocupa uma posição 
de destaque entre as mais importantes universidades brasileiras, é 
referência em qualidade e na produção do conhecimento, e contribui 
de forma consistente para o desenvolvimento humano, social e eco-
nômico do Estado e do País. Esta verdadeira excelência acadêmica é 
construção da comunidade universitária, que tem em seus Eméritos 
importantes lideranças.

Muito obrigado aos Professores Eméritos da UFRGS! Sua dedi-
cação, competência, pioneirismo e carinho marcaram a evolução da 
nossa Universidade. Seus exemplos de criatividade, perseverança e 
doação são inspiração para todos.

Boa leitura! 

Carlos Alexandre Netto
Reitor da UFRGS
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Se há uma lição que a Genética pode dar para a humanidade é a 
importância de preservar a diversidade em todas as espécies, inclusi-
ve na nossa. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul reconhece 
e valoriza essa ideia ao prestar uma homenagem a um grupo restrito 
como o dos Eméritos. Os homens e mulheres que participam deste livro 
têm em comum, além do título que lhes foi outorgado, a dedicação ao 
trabalho e o amor à Universidade. Com histórias, escolhas e persona-
lidades totalmente diferentes esses profissionais contribuíram para o 
crescimento da UFRGS nos últimos cinquenta anos. Viveram, no mes-
mo ambiente, os principais fatos políticos, econômicos e sociais que 
mudaram o país, mas os sentiram e entenderam de distintas maneiras. 

A outorga do título de Professor Emérito a um integrante do seu 
quadro é por si só, uma homenagem àquele que se destaca em sua 
área. É uma manifestação pública de reconhecimento e de agrade-
cimento ao trabalho e à dedicação dispensados à instituição. Mas o 
reitor Carlos Alexandre Netto e o vice-reitor Rui Vicente Oppermann 
resolveram ir além dessa premissa e produzir um livro que contasse 
o que sentiram e vivenciaram essas pessoas enquanto ajudavam a 
construir a história da UFRGS tal como a conhecemos hoje. A ideia 
teve aceitação unânime, imediata e calorosa numa demonstração de 
que a admiração e o respeito são recíprocos. Não se tratava de um pe-
dido para voltar ao passado. Muito menos de analisá-lo friamente para 
apontar erros e acertos. Era um convite para lembrar com o coração, 
falar dos momentos mais importantes – fossem positivos ou negati-
vos, alegres ou tristes, difíceis ou bem-sucedidos – e das situações 
pessoalmente mais marcantes nas últimas cinco décadas. A união de 
conhecimento guardado sobre a instituição e a memória afetiva des-
sas pessoas acrescenta vida à história recente da UFRGS ao mostrar 
a multiplicidade de visões sobre os principais fatos que ocorreram no 
período. Com base nas suas entrevistas, é possível refazer o cami-
nho percorrido pela Universidade até chegar ao seu patamar atual.

Clarice Siedler 
 e Édina Rocha

Jornalistas da Secretaria de Comunicação

PREFÁCIO
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AUGUSTO NIBALDO TRIVIÑOS

2011 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“A UFRGS tem uma seriedade e um 
respeito pelas pessoas que devem ser 
conhecidos em todos os lugares. 
Eu sou testemunha de que é assim, 
pois pude experimentar.”

O Brasil me deu uma segunda 
alma, diz Augusto Nibaldo Tri-
viños. O chileno que sempre 

sonhou com a experiência de viver 
por uns tempos no exterior acabou 
encontrando sua realização profis-
sional na Faculdade de Educação da 
UFRGS, mesmo que sua vinda defini-
tiva para o país não fizesse parte de 
seu plano original. Aqui teve a opor-
tunidade de desenvolver a primeira 
pesquisa comparada sobre a situa-
ção do ensino nos países da Bacia do 
Rio da Prata, o que gerou toda uma 
linha de investigação, a publicação 
de quase uma dezena de livros e um 
grupo de debates internacional que 
se mantém em atividade ainda hoje. 

O autor da obra Introdução à Pes-
quisa em Ciências Sociais (1986), 
que já ultrapassou a marca das vinte 
edições, nasceu em Valdivia, na re-
gião sul do Chile, em 1923. Estudou 
os primeiros anos em sua cidade na-

tal e depois foi para a capital, Santia-
go, fazer a graduação. Seu principal 
projeto de vida sempre foi estudar no 
exterior, era a sua prioridade. Ao con-
cluir a Licenciatura em Espanhol, Pe-
dagogia e Filosofia (1953), começou 
a procurar possibilidades de conse-
guir bolsa para cursar doutorado em 
algum outro país, de preferência na 
Europa, continente pelo qual tinha 
especial interesse. Havia uma única 
vaga para a Espanha e se inscre-
veu para participar da seleção, mas 
como não tinha certeza de que seria 
aprovado decidiu candidatar-se tam-
bém para fazer pós-graduação em 
Psicologia na Universidade de Co-
lumbia, Estados Unidos, embora não 
tivesse grande desejo de ir para lá. 

Ficou frustrado ao saber que 
havia ficado em segundo lugar no 
concurso que mais lhe interessava, 
mas o destino o ajudou. O primeiro 
colocado era seu amigo e perdeu o 
pai, o que o impossibilitou de via-
jar, deixando a vaga para que ele a 
ocupasse. Fez doutorado em Filolo-
gia Romântica Estilística na Univer-
sidade Central de Madri, onde, em 
1956, defendeu sua tese – que du-

1959 
CONCLUI DOUTORADO EM FILOLOGIA 

ROMÂNTICA ESTILÍSTICA NA UNIVERSIDADE 
CENTRAL DE MADRI (ESPANHA) 

O CHILENO QUE DEFENDE A EDUCAÇÃO COMO PRINCIPAL 
ELO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PAÍSES 
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rou cinco horas - diante da banca 
de cinco doutores e um público de 
mais de 500 pessoas. Nessa época, 
conheceu a alemã Elke Gertrud Dier-
cks Bugislaus, que havia conseguido 
uma bolsa para estudar em Lon-
dres e com quem manteve contato 
através de cartas diárias por algum 
tempo. Durante esse período, estu-
dava cerca de doze horas diárias de 
segunda a sexta-feira e passava os 
finais de semana visitando lugares 
em outros países. Logo após con-
quistar o título, em 1959, foi para a 
Alemanha, onde cursou pós-douto-
rado na Universidade de Tübingen, 
vinculada à de Hamburgo, em Lin-
guística e Educação. Paralelamente 
aos estudos, trabalhava numa fábri-
ca reparadora de barcos como sol-
dador para ganhar dinheiro. Triviños 
e Elke terminaram seus estudos em 
julho de 1961, se casaram no mes-
mo mês e, em seguida, começaram 
sua viagem de navio rumo ao Chile.

De regresso ao seu país, Tri-
viños fez os cursos de especializa-
ção em Educação de Adultos e em 
Orientação Educacional. Logo ele e 
a esposa começaram a trabalhar na 
Universidade do Chile, na qual foi 
contratado como titular e, em pouco 
tempo, assumiu o cargo de diretor 

da Faculdade de Educação. “Está-
vamos muito bem até que se produ-
ziu o golpe militar e a situação para 
nós se tornou muito difícil. Muitos 
chilenos foram fuzilados, inclusive 
professores, e não sei por que me 
respeitaram, já que eu era o dirigen-
te de toda a categoria”, conta. Não 
o mataram, mas o exoneraram da 
instituição. Quase no mesmo instan-
te em que era expurgado, recebeu 
um convite para lecionar na Univer-
sidade de Concepción, localizada no 
sul do país. Mudou-se para a cida-
de para trabalhar suas costumeiras 
doze horas diárias, novamente como 
professor titular, até que um dia um 
colega o procurou e disse: “Tu tens 
que conseguir um lugar fora do país, 
porque aqui tu não vais te salvar”.

Imediatamente começou a man-
dar currículo para diversos lugares, 
e apareceu a oportunidade de vir 
para o Brasil. Pouco tempo depois 
chegou uma proposta da Venezuela, 
mas ele tinha gostado especialmen-
te de Porto Alegre e do Rio Grande 
do Sul, porque encontrou aqui um 
ambiente muito semelhante ao que 
existe no Uruguai, Argentina e Chi-
le, e pensou que ia se sentir muito 
bem. O ano era 1977 quando veio 
para cá e foi recebido no aeropor-
to pelo secretário da Faculdade de 
Educação e um colega que ainda é 
professor na unidade, Alceu Rava-1961 

CONCLUI O CURSO DE PÓS-DOUTORADO EM 
LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE 
DE HAMBURGO (ALEMANHA) 

nello Ferraro. Como era meio-dia, o 
convidaram para almoçar e o leva-
ram a um restaurante que o deixou 
impressionado, pois “serviram de-
zenas de pratos de carne de gado, 
frango, peixe e muitas outras op-
ções. Eu nunca havia visto ou comi-
do tanta coisa e notei que o frango 
era uma comida secundária, porque 
a carne era o fundamental. Esse 
foi meu primeiro contato com a re-
alidade daqui, através da culinária”. 

Ao apresentar-se à então direto-
ra da Faculdade de Educação, Juraci 
Marques, tinha início naquela mes-
ma tarde seu longo e profícuo relacio-
namento com a UFRGS, ao qual não 
poupa elogios. Ao referir-se ao país 
em que nasceram seus quatro filhos, 
assim como à instituição que o rece-
beu e à sua esposa Elke – professora 
aposentada do Instituto de Letras –, 
utiliza termos como grandioso, extra-
ordinário e gratificante. Afirma que 
nunca teve problemas com a ditadu-
ra brasileira e que sempre viveu mui-
to bem aqui. Teve uma grande pro-
dução científica, principalmente na 
linha “trabalho, movimentos sociais 
e educação”, desenvolvendo uma sé-
rie de projetos diferentes, mas todos 
vinculados aos países do Conesul. 

Sua adaptação ao trabalho na 
nova instituição foi bem rápida. Ha-
bituado a levantar cedo, Triviños che-
gava às 6h30min na Universidade e 

a diretora estava lá a partir das 7h, 
então os dois costumavam conversar 
antes de ir para as suas respectivas 
salas de aula. Em questão de poucos 
meses, ele lhe apresentou um proje-
to de estudo que havia preparado so-
bre a educação nos países da Bacia 
do Prata. Ela achou muito interes-
sante o projeto e disse que ele podia 
realizá-lo e contar com seu apoio. A 
primeira providência que deveria ser 
tomada era fazer contato para obter 
autorização do governo brasileiro. 

O docente comentou que neces-
sitaria de uma equipe para poder 
trabalhar. Em sua opinião, para o 
desenvolvimento de uma pesqui-
sa daquele porte era fundamental 
que houvesse mais pessoas que 
pensassem, discutissem e criticas-
sem reciprocamente, que gerassem 
uma comunhão de ideias. Juraci fa-
lou que já tinha uma professora em 
mente, que ela era chefe do Depar-
tamento de Estudos Especializados, 
junto ao qual a pesquisa seria rea-
lizada, que ele podia ter certeza de 
que se tratava de alguém de gran-
de confiança e inteligência. Saiu da 
reunião bem contente por já ter a 
primeira integrante do grupo quan-
do encontrou um colega estaduni-
dense, Richard Right, que estava 
lá como professor aposentado e se 

1965
ESPECIALIZAÇÃO EM ORIENTAÇÃO  

EDUCACIONAL PELA PUC DO CHILE
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ofereceu para participar do trabalho. 
Os três começaram a reunir-

-se sistematicamente para elaborar 
um plano de pesquisa a partir do 
projeto original. Conseguiram finan-
ciamento, mas este não incluía a 
participação de estudantes, portan-
to cada um teria de montar a sua 
própria equipe. Antes de viajarem 
aos países, estiveram em Brasília 
para falar com o ministro da Edu-
cação Nei Braga (1974-1978). “O 
ministro nos recebeu esplendida-
mente e chamou o secretário geral 
e lhe disse: ‘Tu te diriges a Bolívia, 
Paraguai, Uruguai e Argentina para 
que eles recebam bem esses pes-
quisadores.’ Fomos muito bem tra-
tados em todos os lugares”, explica. 

A investigação começou pelo 
Uruguai, por ser um país pequeno 
em que poderiam melhor captar as 
realidades. Quando chegaram, ha-
via uma pessoa esperando o grupo 
e permaneceu todo o tempo com 
Triviños, o coordenador do projeto. 
Durante dez dias trabalharam das 
7h às 19h e depois se reuniam a 
discutir. Estiveram no Ministério da 
Educação, em colégios, no sindicato 
dos docentes e na escola formado-
ra de professores vinculada à uni-
versidade. Esse mesmo esquema 

foi aplicado em todos os países. De 
lá foram para a Argentina, onde fi-
caram quinze dias por ser um país 
muito grande e, logo a seguir, se 
deslocaram para o Paraguai. “O úl-
timo destino era a Bolívia, onde a 
colega não pôde entrar porque tinha 
um problema no coração e a altitude 
de La Paz é prejudicial. Richard Ri-
ght entrou no país comigo, mas teve 
uma dor de cabeça tão forte que 
nos dez dias em que estivemos lá eu 
tive que trabalhar sozinho”, conta. 

Regressaram ao Brasil e publica-
ram seis livros sobre os resultados 
da pesquisa. A partir daquela ex-
periência, e para dar continuidade 
ao trabalho, se formou na faculda-
de um grupo misto, integrado por 
docentes e alunos dos seis países 
abarcados pela investigação: Chile, 
Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolí-
via, além do Brasil. Desde 1993, a 
equipe de Pesquisadores da Amé-
rica Latina promove um encontro 
anual, cada vez em um país, dos 
quais participam muitos estudan-
tes. A reunião realizada no Chile, por 
exemplo, contou com a presença de 
42 alunos da UFRGS. Todos os gru-
pos dos países são muito cuidado-
sos com seus produtos, porque os 
professores também são avaliados. 
A produção dessa equipe internacio-
nal sobre a educação na região tam-
bém originou a publicação de várias 1973 

CONCLUI MESTRADO EM EDUCAÇÃO  
PELA PUC DO CHILE

obras. O grupo continua até agora e, 
neste momento, a coordenação está 
a cargo de uma professora argentina 
e a vice-chefia está com Carmen Ma-
chado, da Faced. Pelo menos quin-
ze dos seus ex-alunos estão sempre 
presentes a essas reuniões e dão 
continuidade ao trabalho do mes-
tre a quem consideram um amigo. 
“Para mim é muito gratificante que o 
relacionamento com as pessoas te-
nha sido sempre tão positivo, porque 
sempre fui muito dedicado a partici-
par das atividades como professor e 
não dava muita atenção às relações 
pessoais. Apenas expressava minhas 
ideias e recebia afeto em troca.”

O episódio mais emocionante de 
sua vida ocorreu na Universidade 
e foi totalmente inesperado. Numa 
sexta-feira, como ocorria todas as 
semanas, ele foi à reunião da qual 
participavam todos os professores 
da Faced para trocar ideias e discu-
tir temas comuns. Quando entrou, 
os colegas ficaram de pé e começa-
ram a aplaudir. Havia sido divulga-
da a notícia de que a ditadura chi-
lena tinha caído. Uma professora 
lhe entregou um grande buquê de 
flores e ele ficou surpreso, porque 
nunca havia esperado uma reação 
assim dos seus companheiros de 
trabalho. Alguns fizeram discurso e 
pediram que ele falasse, “mas re-
almente eu não podia nem falar de 

tanta emoção. Eu disse algumas coi-
sas, mas não consegui falar muito”. 

Quando diz que o Brasil lhe deu 
outra alma, não se refere apenas ao 
apoio que recebeu para o desenvol-
vimento de seus projetos, aos inú-
meros convites para ministrar pales-
tras, cursos e seminários nos quatro 
cantos do país, ou à maneira cordial 
e respeitosa com que sempre foi tra-
tado por seus colegas. Fala especial-
mente do seu relacionamento com 
os alunos, que considera gratificante 
e ao mesmo tempo surpreendente 
por sua formação cultural, em que 
professores e alunos não se sentam 
juntos a uma mesa para jogar con-
versa fora ou almoçar, ou seja, rara-
mente compartilham o mesmo espa-
ço que não seja o da sala de aula. “É 
uma coisa interessante que aqui os 
estudantes tenham contato com os 
professores desde o primeiro e o se-
gundo graus”, comenta e cita várias 
cidades do país em que a prática lhe 
chamou especialmente a atenção.

O professor comenta que sempre 
recebe em casa o Adverso (periódi-
co da Associação dos Docentes da    
UFRGS) e o Jornal da Universidade. O 
que tem percebido, por meio da leitu-

1977 
CHEGA AO BRASIL PARA LECIONAR NA UFRGS 

1980 
PUBLICA SEU PRIMEIRO LIVRO, 

“O FRACASSO ESCOLAR”
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ra dessas publicações, é que a Uni-
versidade está se tornando realmen-
te uma instituição de classe mundial 
e de alcance internacional ao esti-
mular intercâmbios e ultrapassar as 
fronteiras. Lembra que foi o primeiro 
professor de sua área a trazer co-
legas estrangeiros para integrarem 
bancas, especialmente do Mercosul. 
Sempre que um desses professores 
vinha a Porto Alegre, ele o convida-
va a conhecer algumas escolas com 
as quais trabalhava e via como era 
grande o interesse de crianças e 
adolescentes, que não paravam de 
fazer perguntas para saber como 
era o país de origem do visitante. 

O maior desejo pessoal do pro-
fessor no momento é poder voltar a 
escrever, porque é algo de que gosta 
muito de fazer desde a infância. Che-
gou a ganhar um concurso nacional 
(chileno) de textos aos 15 anos e cujo 
prêmio era tornar-se colaborador de 
um jornal, e foi quando começou a 
publicar coisas. Em relação à Univer-
sidade, comenta que seu sonho já 
está sendo realizado, que é a aber-
tura da instituição – pela ciência, 
pelo conhecimento e pela cultura – 
em especial para a América Latina, 
mas também para o mundo inteiro. 

“A UFRGS tem uma seriedade e um 
respeito pelas pessoas que devem 
ser conhecidos em todos os lugares. 
Eu sou testemunha de que é assim, 
pois pude experimentar”, conclui. 

1986 
PUBLICA A OBRA INTRODUÇÃO À PESQUISA 
EM CIÊNCIAS SOCIAIS

CASA CENTRAL DA UNIVERSIDAD 
DE CHILE, ONDE ASSUMIU O CARGO DE  
DIRETOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PÁGINA ANTERIOR
NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRGS, TEVE 
GRANDE PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE TRABA-

LHOS, MOVIMENTOS SOCIAIS E  
EDUCAÇÃO NOS PAÍSES DO CONESUL
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DARCY DILLENBURG 

2004
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS  

“A pesquisa na UFRGS começou em 
dois lugares. O primeiro foi nos porões 
da Faculdade de Direito, pelo grupo da 
Genética, coordenado pelos professores 
Antônio Cordeiro e Francisco Salzano, 
pesquisadores que serviam de exemplo  
e inspiração para a equipe da Física.”

A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA EM FÍSICA DESDE SEU IMPULSO INICIAL

Não, não queria vir para a   
UFRGS. Recebeu convite para 
assumir uma cátedra, mas o 

recusou. Preferia continuar em São 
Paulo, onde trabalhava como auxiliar 
de pesquisa e pensava ter mais futu-
ro. Quando comunicou a decisão ao 
seu chefe paulista, escutou que era 
uma loucura rejeitar uma oferta da-
quelas e que deveria aceitar o convite 
imediatamente. Aceitou o conselho 
e assumiu o cargo em Porto Alegre.

A decisão não poderia ter sido 
melhor porque assim começava, em 
1959, a história da paixão de Darcy 
Dillenburg pela Universidade, senti-
mento que persiste até hoje. Um dos 
principais responsáveis pelo desen-
volvimento da Física no Rio Grande 
do Sul nasceu, cresceu e estudou em 
Porto Alegre. Fez vestibular para Físi-
ca na Pontifícia Universidade Católi-
ca, onde em 1951 cursou o primeiro 

ano da faculdade. Em 1952 voltou a 
participar do concurso, só que desta 
vez na UFRGS, para a qual foi apro-
vado em Engenharia e Física. Optou 
por dar continuidade à carreira esco-
lhida anteriormente, ingressando na 
instituição no segundo ano do curso 
que, naquela época, tinha a dura-
ção de três anos para o bacharelado 
com o acréscimo de mais um para a 
licenciatura. Logo após a graduação, 
começou a lecionar no colégio de 
segundo grau Júlio de Castilhos (Juli-
nho), que era considerado referência 
em ensino de qualidade e, portan-
to, muitos aspiravam a trabalhar lá.

Nesse período, teve início, tam-
bém, uma grande amizade e uma 
sólida parceria profissional com 
Gerhard Jacob (que em 1988 se 
tornaria reitor). A “dupla dinâmica”, 
como gosta de dizer, impulsionou 
a pesquisa no campo da Física no 
Estado. Durante muito tempo traba-
lharam juntos, a ponto de Dillenburg 
declarar que “tudo o que digo nessa 
fase se aplica também a meu cole-
ga Gerhard”. Eles se conheceram 
na faculdade. “O Gerhard estava um 
ano à minha frente, já era professor 

1960
CONQUISTA O TÍTULO DE DOUTOR EM FÍSICA  

MEDIANTE CONCURSO DE CÁTEDRA, EM QUE  
DEFENDEU TESE SOBRE DIFUSÃO DE  

NEUTRONS PROVENIENTES DE FONTE  
PULSADA EM MEIO MULTIPLICADOR
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assistente e me deu aula no bacha-
relado. Ficou indignado uma vez em 
que tive de fazer exame porque não 
tinha passado por média.” Depois se 
tornaram companheiros de jornada.

A confluência de dois fatores foi 
fundamental para a introdução da 
pesquisa na Física naquele momen-
to em que a Universidade se dedica-
va quase exclusivamente ao ensino. 
O primeiro elemento era a predispo-
sição do reitor Elyseu Paglioli (1952–
1964) de incentivar o crescimento 
e o desenvolvimento da instituição 
em diversas áreas. O segundo foi a 
ida do professor Antonio Estevão Pi-
nheiro Cabral ao Rio de Janeiro para 
fazer estágio no Centro Brasileiro 
de Pesquisas Físicas (CBPF), criado 
para receber o físico brasileiro César 
Lattes. Este cientista alcançou reno-
me internacional por participar da 
equipe que descobriu o “méson pi” 
(passo fundamental para a compre-
ensão do mundo subatômico) e, com 
o prestígio associado a essa desco-
berta, voltou ao Brasil. Cabral traba-
lhou um ano com Lattes e, inspirado 
nessa experiência, retornou ao Rio 
Grande do Sul com a ideia de criar 
um centro de pesquisas físicas aqui. 
Paglioli abraçou a ideia e o convi-
dou, assim como o diretor da Facul-
dade de Filosofia, Bernardo Geisel, a 
integrar uma comissão para desen-

volver o projeto de criação do Centro 
de Pesquisas Físicas da instituição. 

Dillenburg foi contratado como 
auxiliar de pesquisa do novo Centro, 
“mas não havia pesquisa, estava 
tudo por começar”. Ele e Gerhard 
– que era professor assistente – de-
cidiram, então, escrever a alguns 
lugares para saber onde poderiam 
fazer pós-graduação e se iniciar em 
pesquisa. Fizeram contato com o 
Instituto de Energia Atômica de São 
Paulo, onde na época estavam cons-
truindo o primeiro reator nuclear do 
Brasil, e com o Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), criado por 
Cesar Lattes, no Rio. Escolheram ir 
para São Paulo, onde fizeram física 
teórica e publicaram o primeiro tra-
balho científico, orientados pelo pro-
fessor Paulo Saraiva Toledo. Ao final 
de dois anos, consultaram a Faculda-
de de Filosofia da USP sobre a pos-
sibilidade de fazer doutorado, sendo 
prontamente aceitos. “Acabamos 
pensando em ficar por lá quando 
recebemos um convite do professor 
Ary Nunes Tietböhl para vir trabalhar 
na UFRGS. Estávamos trabalhando 
em São Paulo e acreditávamos que 
as oportunidades estavam junto ao 
reator nuclear que havia sido implan-
tado lá, por isso dissemos que agra-
decíamos, mas não aceitaríamos.” 
Graças ao conselho do professor 
Saraiva, vieram para a Universidade.

1968 – 1976
ATUA COMO PESQUISADOR CONFERENCISTA DO 
CNPQ

Quando chegaram ao Centro de 
Pesquisas, os dois físicos teóricos 
tiveram a iniciativa de fazer uma 
busca internacional por um cientista 
de renome que aceitasse vir para a 
UFRGS e que, com seu conhecimen-
to e prestígio, ajudasse a desenvol-
ver o setor. Escreveram cartas com o 
convite para muitos centros de pes-
quisa desse campo no mundo. A es-
tratégia deu certo e conseguiram um 
professor visitante, o físico alemão 
Theodor Maris, com doutorado em 
Munique e trabalhos na Dinamarca, 
na Suécia e na Flórida (EUA), interes-
sado em trabalhar num país onde as 
coisas estivessem por fazer. “Para 
nós, foi a sorte grande, porque ele 
tinha iniciado uma pesquisa original 
em reações nucleares, que foi muito 
importante em termos de desenvol-
vimento da Física Nuclear. O profes-
sor Maris sentia que estar trabalhan-
do na Europa e nos Estados Unidos, 
lugares bastante desenvolvidos, não 
era o que queria. Preferia ir para 
um lugar em que fizesse diferença”. 

Segundo Dillenburg, o salário, 
“astronômico para aquele tempo”, 
era de mil dólares mensais e foi uma 
luta obter o dinheiro, “mas conse-
guimos e ele foi renovando o con-
trato. Ficou aqui, constituiu família, 
se tornou professor titular e foi com 
ele que realmente começamos a 
atividade de pesquisa em Física na 

Universidade”. Considerado extre-
mamente original e criativo, Maris 
foi inspirador e um mestre para os 
que fizeram carreira científica inicial 
com ele. Darcy Dillenburg salienta 
que a Física experimental também 
foi desenvolvida com um físico visi-
tante – John Rogers –, que morou 
muitos anos aqui e trabalhou nessa 
etapa de transição da Universida-
de para a situação de hoje, em que 
ensino, pós-graduação e pesquisa 
são atividades disseminadas em 
muitas áreas e com muito bom ní-
vel. Pouco depois, Fernando Zawis-
lak se somou ao grupo e começou 
a parte experimental nesse campo.

A pesquisa na UFRGS começou 
em dois lugares. O primeiro foi nos 
porões da Faculdade de Direito, pelo 
grupo da Genética, coordenado pe-
los professores Antônio Cordeiro e 
Francisco Salzano, pesquisadores 
que serviam de exemplo e inspira-
ção para a equipe da Física. “Nós 
começamos naquele prédio que fica 
ao lado da Química e, junto ao gru-
po da Genética, durante um tempo 
fomos os que lideraram a pesquisa 
na Universidade”, explica Dillenburg 
e completa, com orgulho, que “a 
Física, sem dúvida, hoje está mui-
to bem consolidada e considerada 
no meio científico internacional”.

1975 – 1989
BOLSISTA DE PESQUISA 1A DO CNPQ, 
QUANDO SOLICITOU DESLIGAMENTO
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Foi pró-reitor de Graduação na 
administração de Gerhard Jacob e 
viveu dois anos em Brasília, onde 
assumiu o cargo de diretor de Ava-
liação da Capes, a convite do então 
presidente da Coordenadoria, Abilio 
Baeta Neves. Para Dillenburg, era 
uma responsabilidade muito gran-
de, pois uma das atividades centrais 
da entidade é justamente a avalia-
ção dos cursos de pós-graduação de 
todo o país. Voltou ao sul porque lhe 
pediram que aceitasse ser diretor 
do Instituto de Física, proposta que 
havia rejeitado em outras oportuni-
dades. A ideia de seus colegas era 
de que ele precisava desempenhar 
a função pelo menos uma vez an-
tes de aposentar-se. Ainda mantém 
seu gabinete no prédio do Campus 
do Vale, participa de eventos, assis-
te às palestras, mas não está mais 
fazendo atividade de pesquisa. Pre-
tende desocupar seu espaço em 
breve porque “é algo que não so-
bra na Universidade” e porque tem 
certeza de que sempre terá livre 
acesso ao setor. Deseja continuar 
frequentando o Instituto por mui-
to tempo, participando dos semi-
nários para seguir acompanhando 
as novidades e avanços na área.

O professor emérito aponta 
“um mundo de diferenças” entre a     
UFRGS da década de 1960, quan-

do a Física teve início, e a atual, em 
que o setor está consolidado. Na-
quela época, era uma universidade 
tradicional, voltada ao ensino. Um 
professor catedrático podia ser um 
engenheiro ou matemático que pe-
gava um livro de Física, preparava 
e ministrava a aula. Não contribuía 
para o avanço do conhecimento. “A 
atitude das sucessivas administra-
ções centrais, desde os tempos de 
Paglioli até agora, de não economi-
zar esforços para mudar a Univer-
sidade, de transformá-la em uma 
instituição de ensino e pesquisa, foi 
muito boa.” A Universidade em geral 
apoiou o desenvolvimento de várias 
áreas, e a Física foi certamente uma 
delas, de acordo com o docente. 
“Sempre houve apoio para os labo-
ratórios de pesquisa, com financia-
mento da Universidade e das agên-
cias de fomento à pesquisa. Sempre 
me senti apoiado pela instituição.” 

Cicilia, a esposa de Dillenburg, 
diz que o marido “é totalmente apai-
xonado pela Universidade” e que 
durante toda a sua carreira estava 
sempre voltado à instituição. Mes-
mo nos períodos de férias, em que 
o casal costumava ir para a praia 
com seus cinco filhos, ele não des-
cansava todo o tempo. Normalmen-
te, levava material para ler, escre-
ver, preparar, revisar ou estudar 
na sua escrivaninha, estrategica-

2001
RECEBE A MEDALHA CAPES 50 ANOS, DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

mente instalada para que pudes-
se realizar essa atividade no local.

Esteve um tempo no México, 
onde foi realizar pesquisas com o 
cientista Marcos Moshinsky, que era 
uma referência em Física. Os estu-
dos eram necessários para o desen-
volvimento de sua tese de doutora-
do. Já nos Estados Unidos trabalhou 
por dois anos com o físico Raymond 
Sorensen, na Carnegie Mellon Uni-
versity, em Pittsburgh. Em outros 
momentos de sua carreira, traba-
lhou também com cientistas italia-
nos e franceses em Trieste e Paris.

“Na soma, foi fantástico traba-
lhar na UFRGS”, enfatiza o professor 
que sempre gostou tanto de dar aula 
como de fazer pesquisa e orientar 
os projetos dos alunos. Dentre seus 
orientandos de mestrado e/ou dou-
torado estão os professores Luiz 
Fernando Ziebell, do grupo de pes-
quisas de Plasmas, e Felipe Rizzato, 
que atua no grupo de física de feixes, 
aceleradores de partículas, ondas 
não lineares e caos espaço-temporal. 

Afirma que, em termos de estru-
tura, abrangência de áreas e ativida-
des, não falta nada importante na 
instituição. Por isso, considera que a 
Universidade está bem, é só seguir 
esse caminho e melhorar sempre, 
porque está preparada para crescer 
cada vez mais. Não se trata apenas 
de uma opinião, mas também de um 

desejo de que ela continue sendo 
uma “universidade no sentido ple-
no da palavra”, uma instituição em 
que se faz pesquisa em nível inter-
nacional e se faz ensino de alta qua-
lidade. Acredita que hoje em dia “já 
não tem volta, ela não deixa mais 
de ter esse padrão internacional, 
porque está consolidada em muitos 
sentidos, e imagino que a renova-
ção que se faz do corpo docente por 
meio de concursos de provas e títu-
los siga mantendo e até ampliando 
essa qualificação”. Explica que isso 
se deve ao fato de que as unidades 
têm seus colegiados, os quais par-
ticipam dos órgãos superiores da 
Universidade e certamente não per-
mitiriam que houvesse retrocesso.

Para Dillenburg, a Universidade 
significa uma experiência de vida ex-
traordinária, porque nela conseguiu 
se realizar como pessoa e como pro-
fissional, e também pôde colaborar 
para que ela atingisse esse nível de 
alta qualidade de ensino e pesquisa. 
“Sinto orgulho de fazer parte da his-
tória da UFRGS e do jeito como ela 
está hoje, há ainda mais razões de 
que se orgulhar. Minha relação com 
a Universidade foi uma maravilha.” 

2004
ASSUME COMO MEMBRO DO CONSELHO 

SUPERIOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (FAPERGS)
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DONALDO SCHÜLER

2007
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

O PENSAMENTO NÃO PODE SOFRER QUALQUER INGERÊNCIA 
DO PODER ECONÔMICO OU DO POLÍTICO

“Eu vivi o período do golpe de Estado 
porque ele atingiu a Universidade quando 
eu era docente. Houve uma ignorância 
radical em alguns setores do regime 
militar, que viu como um risco para o 
Brasil aquilo que era efetivamente o que o 
país tinha de melhor na sua criatividade.”

A universidade, por sua própria 
constituição, é um lugar de 
inquietação e um ambiente 

de criação em que a elaboração do 
conhecimento é fundamental. Preci-
sa estabelecer diálogo com a comu-
nidade em que está inserida e deve 
ser muito cautelosa para não ser ab-
sorvida por interesses econômicos, 
pois o capital pode destruir o pensa-
mento. Donaldo Schüler é um defen-
sor da ideia de universidade como 
um espaço de debates, de produção 
de conhecimento, de liberdade, de 
reflexão, de convivência das diferen-
tes áreas e de valorização da vida.

Natural de Videira, Santa Catari-
na, recebeu diversos títulos do Rio 
Grande do Sul, entre os quais os de 
Gaúcho Honorário e Cidadão de Por-
to Alegre. Entrou na UFRGS em 1955 
para cursar Letras e ainda era aluno 

quando começou a lecionar no Co-
légio de Aplicação, à época dirigido 
pela professora Graciema Pacheco. 
Diz que aquela foi uma grande ex-
periência porque a diretora partia 
do princípio de que a escola pública 
deveria ser livre por natureza. Ela 
orientava o corpo docente a formar 
alunos para a liberdade, em um pe-
ríodo em que a inquietação no Brasil 
crescia gradativamente. “Nós tínha-
mos experiências didáticas privile-
giadas; inclusive os alunos daquela 
época eram selecionados e se dis-
tinguiam dos estudantes de outros 
colégios por essa razão.” Os profes-
sores não tinham livros didáticos e 
faziam os programas de ensino – 
dentro de algumas regras estabele-
cidas – com os próprios alunos, para 
que eles participassem do seu pro-
cesso de educação. Essa experiên-
cia marcou profundamente a sua ati-
vidade, inclusive no curso superior.

Alguns professores que teve du-
rante o curso exerceram forte influ-
ência sobre ele. Recorda com es-
pecial admiração de Guilhermino 

1955 
INGRESSA NO CURSO DE LETRAS DA UFRGS

1960 
APÓS A FORMATURA COMO  

BACHAREL E LICENCIADO EM LETRAS  
TORNA-SE PROFESSOR AUXILIAR
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Cézar, mineiro que foi um dos fun-
dadores da Universidade, criou os 
estudos literários do Rio Grande do 
Sul e, além disso, “como homem 
de cultura e de literatura brasileira 
ele era excepcional”. Elpídio Paes, 
de latim, Albino de Bem Veiga, que 
veio do Rio de Janeiro com ideias 
inovadoras sobre o estudo de língua 
e de língua portuguesa, e Jorge Pa-
leikat, de grego, que era dos países 
bálticos e tinha uma sólida forma-
ção clássica, completam a lista dos 
que foram realmente importantes 
no seu desenvolvimento acadêmico. 

Logo depois de sua formatura 
como bacharel e licenciado em Le-
tras pela UFRGS – o que ocorreu em 
1960 –, se tornou professor auxiliar 
e se submeteu a concurso para livre 
docente de língua e literatura grega. 
Poderia ter escolhido outro caminho 
dentro da sua área – inclusive lite-
ratura brasileira, em que atuou du-
rante certo período – e preferiu esta 
que, segundo comentou, “foi uma 
opção que me trouxe preocupações, 

e também para os alunos, porque 
foi numa época em que a gente se 
perguntava qual era o sentido so-
cial do ensino”. Havia uma corren-
te que considerava que as línguas 
clássicas – ou mortas, como eram 
chamadas – não tinham relação 
com a cultura do Brasil e questio-
nava, por exemplo, se era preferí-
vel ensinar grego ou tupi-guarani. 

Por estar vivendo essa situação 
de indagação quanto ao ensino e à 
relação da Universidade com a pró-
pria comunidade, se preocupou em 
fazer conexões entre a literatura an-
tiga e a atual. Diz que este é um prin-
cípio que orientou a sua carreira de 
professor, porque “nossa memória é 
muito vinculada ao ocidente e, de al-
guma forma, nós nos tornamos oci-
dentais pela cultura grega”. Em sua 
opinião, é pertinente dizer que hou-
ve uma forma de globalização, pois 
o tipo de raciocínio que originaria-
mente surgiu na Grécia foi adotado 
por todo o mundo ocidental e depois 
repassado aos países do oriente.

Na primeira década de sua car-
reira docente, o debate girava em 
torno do papel dessa instituição que 
começou a se formar a partir dos 
mosteiros em plena Idade Média: 
sua função é transmitir ou elaborar 
conhecimentos? O que ela deve prio-
rizar? Schüler diz que a elaboração 
do conhecimento é fundamental, 

1974 
TORNA-SE DOUTOR EM LETRAS E 
LIVRE-DOCENTE PELA UFRGS E RECEBE 
O PRÊMIO INFANTE DOM HENRIQUE, EM 
PORTUGAL

1972 – 1976
ASSUME A DIREÇÃO DO INSTITUTO DE 
LETRAS DA UFRGS

1987 
RECEBE O TÍTULO DE GAÚCHO HONORÁRIO

pois a universidade é um elemento 
de criação. Para ele, não tem sen-
tido transmitir o que quer que seja 
que teve alguma significação no 
passado se esse material não for 
reelaborado para o aqui e o agora e 
dirigido para o homem do presente. 

O escritor muitas vezes premia-
do é também consultor acadêmico 
do programa Fronteiras do Pensa-
mento, que é abrigado pela UFRGS 
e “apoiado significativamente pelo 
atual reitor Carlos Alexandre Netto”. 
Acredita que a proposta de trazer 
pessoas com destaque de pontos 
de produção de conhecimento em 
todas as áreas – desde as ciências 
até as humanidades – de diversas 
partes do mundo é muito positi-
va para a comunidade acadêmica, 
porque “tem esse caráter de ativar 
preocupações nossas, de rever po-
sições nossas, de repensar aquilo 
que nós fazemos e coloca Porto Ale-
gre e a instituição dentro dessa tra-
dição de vinculação e de abertura”. 

Em sua opinião, a universida-
de deve criar condições para que 
pesquisadores das ciências mais 
diferenciadas convivam, porque os 
conhecimentos que se transferem 
de uma área para outra revolucio-
nam o modo de fazer e de pensar. 
Explica que houve um período em 
que isso foi obstado, precisamente 
quando foram criados os departa-

mentos. “Nesse sentido, nós tínha-
mos uma situação singular, que 
era a antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, em que Geogra-
fia, Literatura, Matemática, Física e 
outras estavam juntas, assim como 
havia a congregação de professores 
dessas diferentes áreas que, nos in-
tervalos, ficavam juntos.” Esse con-
vívio foi muito importante porque 
as ideias circulavam, mas a depar-
tamentalização extinguiu aquela 
faculdade e confinou os professo-
res dentro de ambientes fechados 
com o objetivo da especialização. 

Na época se dizia que a mudan-
ça, que se deu no regime militar, era 
ideológica para fazer com que a uni-
versidade deixasse de ser um orga-
nismo de agitação política, o que ela 
tinha sido na medida em que “era um 
centro de elaboração de pensamento 
político que não agradava à centrali-
zação do poder que se fazia naquele 
período”. Ele acredita que “não se 
deve absolutizar nenhuma das posi-
ções, porque se a desespecialização 
é prejudicial, a especialização que 
fecha os pesquisadores, os isola dos 
demais, também o é”. Há muito tem-

2000 
RECEBE O PRÊMIO JOHN JAMESON  

POR SUA CONTRIBUIÇÃO À DIFUSÃO DA  
CULTURA IRLANDESA NO BRASIL

2002
RECEBE A MEDALHA NEGRINHO DO PASTOREIO, 

DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
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po se está discutindo esse prejuízo 
para a própria formação do homem e 
da especialização em que o homem 
se desumaniza. “Ele pode se tornar 
um cérebro altamente eficiente, mas 
desumanizado, e com isso nós per-
demos a nossa existência”, comenta. 

“Eu vivi esse período do golpe 
de Estado porque ele atingiu a Uni-
versidade quando eu era docente. 
Houve uma ignorância radical em 
alguns setores do governo instalado, 
que viu como um risco para o Brasil 
aquilo que era efetivamente o que o 
país tinha de melhor na sua criati-
vidade.” Schüler diz que não houve 
movimento armado na Universidade 
e que esta, por sua própria consti-
tuição – e isso desde a Idade Mé-
dia – é um lugar de inquietação em 
que pessoas se reúnem para pensar 
aquilo que se deve fazer para valo-
rizar a vida. Defende a ideia de que 
“se somos críticos com respeito a 
regimes ditos de esquerda, devemos 
ser muito cautelosos também para 
não sermos absorvidos por interes-
ses econômicos, que são destruido-
res para o próprio pensamento. O ca-
pital pode destruir o pensamento”. 

Afirma que a ida para o campus 
do Vale foi muito discutida pelos do-

centes e pelos próprios alunos, por-
que a Universidade estava no centro 
da cidade. “O que a ditadura militar 
fez foi colocar as unidades no cam-
pus para mantê-las longe.” Conta 
que houve manifestações muito for-
tes contra essa transferência, porque 
era outro elemento de isolamento. 
Crê, no entanto, que houve conve-
niências, como a de um ambiente 
em que se pode trabalhar com tran-
quilidade. Segundo ele, “a restrição 
imposta pelos governantes foi um 
elemento desafiador, mas de qual-
quer maneira nós nunca estamos 
numa situação ideal”. Sua opinião é 
de que, se fosse feita uma compa-
ração do que é a universidade hoje 
– que sofre a ingerência de grupos 
econômicos que pretendem fazer do 
saber criado por ela uma fonte para 
interesses próprios – com a daquela 
época, se veria que essa interferên-
cia pode ser tão prejudicial como a 
dos militares. Uma instituição que 
pensa somente em transmitir conhe-
cimentos e produzir pessoas eco-
nomicamente produtivas não pode 
ser considerada uma universidade.

Foi chefe de Departamento e 
diretor da sua unidade e, como tal, 
participou do Consun (Conselho Uni-
versitário). Participou também de 
outros conselhos específicos, como 
o da Biblioteca Central, mas sem-
pre entendeu que as atividades ad-

2003 E 2004 
POR SUA TRADUÇÃO DA OBRA “FINNEGANS 
WAKE” RECEBE HOMENAGEM DA ASSOCIAÇÃO 
PAULISTA DE CRÍTICOS DE ARTE, O PRÊMIO 
JABUTI DA CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO E O 
PRÊMIO AÇORIANOS DE LITEARURA

ministrativas são um ônus que deve 
ser carregado, de modo que sempre 
resistiu a reeleições. Garante que 
nunca se preocupou em ter cargos 
fora do instituto porque não se sen-
tia com vocação para isso. Apesar 
da aposentadoria compulsória ele 
segue trabalhando, seja na produ-
ção de um novo livro por ano, seja 
na docência, que continua exercen-
do em cursos de pós-graduação 
de algumas faculdades e nos con-
gressos para os quais é convida-
do na qualidade de conferencista.

A exemplo de outros eméritos, 
Schüler também não é favorável à 
ideia de que um professor tenha que, 
obrigatoriamente, passar para a ina-
tividade ao completar 70 anos. Para 
ele, o que a universidade faz é ex-
pulsar seus profissionais na melhor 
fase da vida, e isso “absolutamente 
não tem sentido nem biologicamen-
te nem sob qualquer ótica”, pois a 
pessoa que manteve uma posição 
de criatividade até essa idade tem 
plenas condições de prosseguir em 
sua profissão. “Ao ser expulso, ele, 
que se sente em condições de le-
cionar, vai dar aulas em outro lugar, 
o que é também uma contribuição 
da UFRGS para a sociedade, por-
que alimenta as outras universida-
des, que aproveitam esse cabedal.” 

Defende duas maneiras de valo-
rizar aqueles que já têm mais experi-

ência. A primeira é estimular a apro-
ximação destes com os mais novos, 
pois esse contato “é fundamental em 
todas as culturas”. A segunda é ofe-
recer melhores condições de traba-
lho aos que chegam à determinada 
idade, aliviando questões burocráti-
cas relativas à carreira. O que consi-
dera irracional é não se valer do co-
nhecimento que ele criou dentro da 
instituição, e cita o exemplo das orga-
nizações estadunidenses, que fazem 
justamente o oposto: “elas importam 
do exterior os professores que estão 
no fim da carreira, e eles vão para 
lá produzindo ótimos resultados”. 

Schüler gostaria que a UFRGS 
tivesse um contato maior com a so-
ciedade. Admite que já o tenha, mas 
acha que é um setor que poderia se 
desenvolver mais. “Seria bom criar 
condições para que os que saem da 
Universidade – e devem à sua forma-
ção na instituição o exercício de sua 
atividade – tivessem oportunidade 
de conversar com os alunos de hoje 
e com os novos professores”, propõe. 
Buscar formas de conhecer melhor e 
de interagir com a comunidade tam-
bém seria muito positivo, porque “o 
diálogo da universidade com o local 
em que ela opera é fundamental”.  

2008 
RECEBE O PRÊMIO DE LITERATURA JOAQUIM 

FELIZARDO DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

2009 
RECEBE A MEDALHA CRUZ E SOUZA  

DO GOVERNO DE SANTA CATARINA
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EDI MADALENA FRACASSO 

2009 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Desde que entrei na Universidade, ela 
melhorou muito, teve uma trajetória 
brilhante. Sinto muito orgulho de 
pertencer à UFRGS, encho a boca 
para falar isso, mas acredito que ela 
deveria se voltar um pouco mais para a 
comunidade, interagir com a sociedade e 
com as empresas, dirigindo seu foco para 
o desenvolvimento em todas as áreas.”

QUANDO A DETERMINAÇÃO SE TRANSFORMA EM PAIXÃO 
PELA VIDA E PELA CARREIRA

Bonita, alegre e vaidosa. Nor-
malmente é difícil imaginar 
como é uma pessoa a partir 

da leitura de seu currículo. Por isso, 
conhecer a primeira mulher a ser 
eleita para chefe do Departamento 
de Ciências Administrativas da UFR-
GS e a ser nomeada para o cargo 
de diretora técnica da Fundação de 
Economia e Estatística do Estado 
pode ser uma surpresa. Edi Mada-
lena Fracasso tem, além de todas 
essas características, muita determi-
nação na carreira e na vida, paixão 
pelo que faz e pela universidade em 
que entrou em 1954 na condição de 
aluna. Talvez por isso tenha decidido 
dar esta entrevista e tirar as fotos na 
instituição. “Esta é a minha casa”, 
afirma enfática enquanto se prepa-
ra para fazer poses ante a câmera. 

Mestre em Administração Públi-
ca pela Universidade da Califórnia e 
primeira brasileira a doutorar-se em 
Harvard, Edi veio para Porto Alegre 
aos 17 anos para cursar Filosofia 
na UFRGS, mas teve de ingressar 
em Pedagogia, pois era a única fa-
culdade em que podia se inscrever 
com o título da Escola Normal. Vi-
nha de Caxias do Sul, onde, na dé-
cada de 1950, as jovens que que-
riam continuar estudando depois 
do ginásio tinham de ser “norma-
listas” ou fazer um curso noturno 
de comércio porque o científico e o 
clássico só eram oferecidos em co-
légios exclusivamente masculinos. 

Ao terminar a Pedagogia, foi tra-
balhar no Departamento Estadual 
de Estatística, que logo lhe deu uma 
bolsa de estudos para o Rio de Ja-
neiro, onde ficou um ano fazendo um 
curso de especialização na área em 
que atuava. Ao retornar, decidiu fazer 

1957
CONCLUI A LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA 

UFRGS

1963  – 1965
CURSA MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

NA CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

1972 – 1973
É CONSULTORA DA UNESCO NO PROGRAMA 

SERLA- SISTEMA REGIONAL DE TELE-EDUCAÇÃO 
PARA PAÍSES HISPÂNICOS DA AMÉRICA DO SUL
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outra graduação - Ciências Sociais -, 
enquanto esperava que o namora-
do se formasse em Medicina. Esta-
va no segundo ano (1961) quando 
o Instituto de Administração da Fa-
culdade de Ciências Econômicas 
ofereceu a primeira especialização 
em Administração da Universidade, 
que era ministrada por professores 
estrangeiros, vindos pelo programa 
Aliança para o Progresso, criado 
pelo governo Kennedy. Um grupo fez 
pós-graduação em Administração 
Pública, no qual Edi estava, e outro 
em Administração de Empresas. Al-
guns desses participantes foram se-
lecionados para ir aos Estados Uni-
dos fazer mestrado na Universidade 
da Califórnia do Sul (USC), e ela es-
tava entre as pessoas escolhidas. 

Em 1963 viajou àquele país com 
os professores Adão Raupp, Rosa-
maria e Roberto Fachin (recém-ca-
sados). Foram até Miami de avião e 
seguiram de ônibus até Los Angeles, 
levando dez dias para chegar ao des-
tino porque foram parando no cami-
nho para conhecer outros lugares. 
“Paramos em New Orleans numa 
época em que ainda havia segrega-
ção racial e ficamos espantados de 
ver banheiros separados para ho-
mens (gentlemen), mulheres (ladies) 
e negros (colored people), cafeterias 

separadas pela cor da pele. Quise-
mos mostrar que não tínhamos pre-
conceito e fomos sentar no local dos 
negros. Eles nos olharam com ex-
pressão de espanto e não nos aten-
deram. Tivemos que ir para o café 
dos brancos”, comenta a docente.

Estavam morando nos Estados 
Unidos quando houve o golpe de 
1964 no Brasil e ficaram saben-
do do fato pela televisão. Procura-
dos por um canal local, os docen-
tes deram uma entrevista sobre 
o assunto e o orientador deles foi 
à emissora pedir que não a divul-
gassem, porque já havia casos de 
brasileiros que perderam a bolsa 
por criticar a situação. “A gente fa-
lou contra o golpe, que achava que 
deveriam deixar o Jango terminar o 
mandato, que tinha que haver no-
vas eleições e não se justificava um 
governo militar, e nada disso saiu. 
Felizmente, porque senão teríamos 
de voltar, e nem sei como seria aqui.”

Voltou em 1965 e logo começou 
a lecionar na primeira turma do cur-
so de Administração, criado dentro 
da Faculdade de Ciências Econô-
micas. Naquela época, a Fundação 
Ford (EUA) financiava pesquisas no 
Brasil e propôs à UFRGS bancar uma 
ação que envolvesse as áreas de Ad-
ministração e de Ciências Políticas. 
Hélgio Trindade, Francisco Ferraz, 
Lorena Holzmann, Susana Arrosa 

1973 – 1974
DESEMPENHA A FUNÇÃO DE CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Soares, Roberto Fachin, Edi Fracas-
so e Adão Raupp, entre outros, for-
maram um grupo representativo das 
duas áreas, apresentaram o projeto 
Aspectos políticos e administrativos 
do Rio Grande do Sul para a entida-
de e, em 1968, foram contempla-
dos com os recursos necessários. 
“Esse convênio foi muito importan-
te porque capacitou uma porção de 
gente para a Universidade e do qual 
saíram dois reitores e uma semirrei-
tora”, conta Edi, referindo-se a Hél-
gio Trindade e a Francisco Ferraz, e 
divertindo-se com o fato de ter sido 
a substituta por mais de dez vezes 
na gestão de Wrana Panizzi, por ser 
decana do Conselho Universitário. 

O programa da Ford também 
disponibilizava duas bolsas de dou-
torado, e uma delas foi oferecida a 
Edi. Ela disse que a aceitaria, mas 
só se fosse para Harvard, fazendo 
os colegas rirem da sua pretensão. 
Por coincidência, uns dois meses 
depois veio um professor de Harvard 
à Secretaria de Educação, onde ela 
trabalhava 20 horas semanais. Es-
calada para acompanhá-lo, decidiu 
perguntar se ele acreditava que ela 
tinha condições de entrar na institui-
ção. Recebeu uma resposta positiva, 
apoio e uma carta de recomenda-
ção. Em 1970 viajou outra vez para 
o país norte-americano para cursar o 
doutorado. Dentre as inúmeras lem-

branças daquela época está o fato 
de que em Harvard ainda havia dis-
criminação em relação às mulheres, 
“tanto que, entre todos os doutoran-
dos da Escola de Educação, só havia 
duas mulheres: eu e uma africana”. 

Depois de concluir os créditos, 
decidiu voltar ao Brasil e fazer a sua 
tese aqui. Hoje considera que foi um 
erro porque logo começou a traba-
lhar no Programa de Pós-graduação 
e a tese foi sendo postergada, levan-
do sete anos para ser concluída. Uma 
das atividades que desempenhou 
logo após o seu retorno foi a de con-
sultora da Unesco no projeto SERLA. 
A iniciativa visava dotar nove países 
da América do Sul com antenas pa-
rabólicas para o desenvolvimento de 
um sistema regional de teleducação 
que fizesse frente ao SACI, projeto 
brasileiro nessa área. Durante sete 
meses viajou, por toda a região, fi-
cando um mês em cada país. Apesar 
dos gastos e das pessoas envolvi-
das no projeto, este não foi execu-
tado porque o SACI também não foi.

Seu desafio seguinte foi assumir 
a chefia de Departamento. “Éramos 
três mulheres e mais de 50 homens, 
e fui escolhida chefe”, comenta or-

1976 – 1981
ELEITA, ASSUME O CARGO DE VICE-DIRETORA DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

1984 
TORNA-SE DOUTORA EM EDUCAÇÃO PELA 

UNIVERSIDADE DE HARVARD, ESTADOS UNIDOS
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gulhosa. Acredita que fez uma boa 
gestão porque, quando decidiu cor-
tar o ponto de um professor cate-
drático que não comparecia às au-
las, um colega a procurou e disse: 
“Professora, a senhora é o homem 
que o departamento precisava. Nin-
guém tinha tido a coragem de fa-
zer isso antes”. Até hoje se diverte 
ao recordar a situação e o elogio.

Edi Fracasso caminha com de-
senvoltura e intimidade pela sala 
do Conselho Universitário. Gosta de 
estar nesse espaço que frequenta 
há muitos anos e onde defendeu 
ideias, debateu problemas e ajudou 
a definir caminhos na instituição. 
Nesse lugar também viveu algumas 
situações bem intensas. Em uma 
delas, sentiu apreensão e bronca 
ao mesmo tempo. Era 1996 e, con-
vidada pelo professor Carlos Alberto 
Callegaro, acompanhava a sessão 
de criação da Escola de Administra-
ção. Assim como os colegas, acre-
ditava que a discussão do tema 
seria “mera formalidade” e espera-

va apenas o momento de aplaudir 
e comemorar o fato. A surpresa foi 
enorme quando um ex-professor do 
Departamento decidiu fazer um dis-
curso veemente contra a iniciativa. 
A manifestação causou perplexida-
de e o maior alvoroço no ambiente. 
Foi necessária a intervenção do en-
tão diretor da Faculdade de Ciências 
Econômicas, Pedro Cezar Dutra Fon-
seca, para que o desmembramento 
fosse aprovado e a Administração 
deixasse de ser um departamento 
para tornar-se uma unidade autô-
noma. Alguns anos depois, a Escola 
foi transferida para as instalações 
que haviam sido da Delegacia Re-
gional do MEC, na Rua Washing-
ton Luiz, onde está atualmente. 

A conselheira participou de deci-
sões importantes relacionas à Sala 
dos Conselhos, como a maior emo-
ção de sua vida: receber o título de 
Professor Emérito (2009). “Foi o mo-
mento mais lindo da minha carreira. 
Passei grande parte de minha vida 
aqui e ter meu trabalho reconheci-
do dessa maneira me deixou muito 
feliz. É muito bom!”, fala sorridente.

Tem inúmeras outras recorda-
ções de fatos e situações que lhe 
deram orgulho e satisfação. Um 
deles foi ter sido coordenadora do 
PPGA (Programa de Pós-graduação 
em Administração) que, graças à 
sua gestão, passou de uma avalia-

1985 – 1989
É A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGA)

1991 – 2010
É UMA DAS FUNDADORAS E COORDENA POR 
ESSE PERÍODO O NÚCLEO DE GESTÃO DA 
INOVAÇÃO TECNOLOGICA (NITEC)

1996 – 1997
FAZ PÓS-DOUTORADO NA ESCOLA DE ALTOS 
ESTUDOS COMERCIAIS DE MONTRÉAL, CANADÁ

ção “B menos” (quando assumiu) 
para “A” - o mais alto conceito pos-
sível. Atribui a “mágica” à alternativa 
encontrada para conseguir dinheiro 
e estimular o corpo docente a ge-
rar conhecimento, escrever artigos 
e os apresentar em congressos. A 
criação de diferentes opções de es-
pecialização para oferecer à comuni-
dade externa foi o grande diferencial 
para a obtenção dos recursos que 
alavancaram a sua recuperação. 

Quando assumiu o cargo, em 
1985, o Programa só tinha um com-
putador e um funcionário que ma-
nuseava o equipamento. O grupo 
recebeu um professor inglês que 
precisava usá-lo, e começou a haver 
disputa pela máquina. Para resolver 
o problema, Edi decidiu adquirir ou-
tro e pediu a um professor de infor-
mática que o escolhesse. Ele voltou 
com um que se chamava Solution – 
e que depois recebeu o apelido de 
Problem, porque só dava problemas. 
Hoje está no pequeno museu que a 
Escola de Administração mantém. 
Àquela época, havia uma lei federal 
que proibia a compra de computado-
res e componentes que não fossem 
fabricados no Brasil, e estes eram 
muito caros e ruins. Os professores 
preferiam comprar no Paraguai, e 
chegou um momento em que ha-
via mais de 400 computadores em 
situação irregular espalhados pela 

instituição. O PPGA tinha, além do 
Problem, dois computadores IBM 
importados que haviam sido doados 
por professores e legalizados junto 
à Receita Federal. Um dia chegou a 
polícia com ordem de mandar abrir 
todos os computadores e confiscar 
os que tivessem peças importa-
das. Quando os oficiais chegaram 
aos IBM, disseram que tinham de 
ser abertos. A professora explicava 
que não podia abrir os computado-
res e que eles eram totalmente es-
trangeiros - por dentro e por fora -, 
pois tinham sido importados e do-
ados à Escola. Argumentou, com-
provou com documentos, mas só a 
ligação a um superior dos agentes 
resolveu o problema e evitou pos-
síveis danos aos equipamentos. 

Em 1991, quando inovação ain-
da não era uma palavra da moda, 
Edi Fracasso organizou o NITEC (Nú-
cleo de Gestão de Inovações Tecno-
lógicas), primeiro grupo de pesquisa 
vinculado ao PPGA, e organizou tam-
bém a opção curricular do mestrado 
em Gestão da Inovação, Tecnologia 
e Sustentabilidade. Participou, tam-
bém, do desenvolvimento do progra-
ma de pós-doutoramento e da intro-
dução, na graduação, da disciplina 
Empreendedorismo e Inovação, a 
qual lecionou durante cinco anos.

2005 – 2009
ORGANIZA, LECIONA E ASSUME A 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA DO DOUTORADO 
INTERINSTITUCIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

UFRGS/UCS DURANTE A SUA VIGÊNCIA
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Considera que o coroamen-
to da sua carreira foi a realização 
de um doutorado interinstitucional 
com a Universidade de Caxias do 
Sul (2005) do qual foi a coordena-
dora acadêmica. Dos 14 profes-
sores daquela instituição, doze se 
formaram doutores nesse primeiro 
projeto conjunto da área de Admi-
nistração. “Ter esses doze doutores 
formados foi muito importante para 
mim. Porque, quando eu era coorde-
nadora do PPGA, formava doutores, 
mas nunca um grupo grande assim 
de uma só vez, e foi muito bom.”

Desde 1972, Edi leciona a disci-
plina de Métodos de Pesquisa nos 
cursos de pós-graduação e orienta 
os alunos da graduação na elabo-
ração do TCC (Trabalho de Conclu-
são do Curso). Sua rotina profissio-
nal praticamente não mudou com 
a aposentadoria, pois segue minis-
trando aulas e fazendo orientação 
aos alunos da pós. No ano passado 
(2010), participou de um trabalho 
com uma doutoranda, e as duas ga-
nharam o prêmio de melhor traba-
lho no EnANPAD (Encontro da Asso-
ciação Nacional de Pós-graduação 

e Pesquisa em Administração), na 
área de Gestão de Tecnologia. In-
tegra os conselhos da Associação 
dos Antigos Alunos da UFRGS, da 
FAURGS (Fundação de Apoio da Uni-
versidade Federal do RS), da orga-
nização de microcrédito PORTOSOL 
(instituição comunitária de crédito, 
vinculada aos governos do Estado e 
do município, que apoia pequenos 
empreendedores com financiamen-
tos de fácil acesso). Com relação 
às atividades de pesquisa, mantém 
o interesse nas áreas de gestão da 
inovação tecnológica, empreende-
dorismo, pequenas empresas, in-
teração universidade-empresa, in-
dicadores de ciência e tecnologia.

Lamenta o declínio recente da 
Associação dos Antigos Alunos por 
falta de interesse das pessoas que fi-
zeram parte da Universidade (egres-
sos e ex-servidores docentes e téc-
nico-administrativos) em colaborar 
com a entidade. Para tentar reverter 
a situação, em 2009 mandou fazer 
cartões e fichas de inscrição para a 
associação, que eram entregues a 
todos os formandos da Escola com 
o diploma. Nenhum deles se inscre-
veu. “Acho que o problema é que se 
chama Associação dos Antigos Alu-
nos, e as pessoas pensam que é ne-
cessário ser velho para estar nela”.

Tem um sonho específico para a 
Escola de Administração: que seja 

2006 
PASSA A INTEGRAR O CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS 
ALUNOS DA UFRGS

2008
ASSUME, NA CONDIÇÃO DE VOLUNTÁRIA, O CAR-
GO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DA 
FAURGS (FUNDAÇÃO DE APOIO À UFRGS)

feita a recuperação do porto da ci-
dade e que a unidade possa ter sua 
sede lá. “Precisamos de um prédio 
novo para a nossa expansão: ofere-
cer mais cursos de especialização 
e construir um auditório, que não 
possuímos atualmente”, justifica. 
“Temos grande variedade de ofer-
tas em graduação e em todos os 
níveis de pós-graduação, com op-
ções das modalidades acadêmica, 
profissional e interinstitucional”. A 
Escola chegou a oferecer doze dife-
rentes especializações ao mesmo 
tempo porque geram importantes 
recursos para a Unidade. Esse di-
nheiro é dividido igualmente entre 

a Escola, os professores e a UFRGS. 
“Desde que entrei na Universida-

de, ela melhorou muito, teve uma tra-
jetória brilhante. Sinto muito orgulho 
de pertencer à UFRGS, encho a boca 
para falar isso, mas acredito que ela 
deveria se voltar um pouco mais para 
a comunidade, interagir com a socie-
dade e com as empresas, dirigindo 
seu foco para o desenvolvimento de 
todas as áreas, seja da saúde, da 
economia, da ciência ou social. De-
sejo vê-la mais aberta ao ambiente 
externo, ao que está ao seu redor, 
pois acho que ainda está muito vol-
tada para dentro de si mesma”.s

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, 
DÉCADA DE 1950

Foto: M
useu da U

FRGS / Acervo
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ELFRIDES EVA SCHERMAN SCHAPOVAL 

2009
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Nossa formatura foi no Salão Nobre 
daquele prédio antigo da Medicina, 
naquela escadaria maravilhosa que 
tem lá, a gente descendo, tirando fotos 
e eu chorando todo o tempo de tão 
emocionada.”

O PRAZER DE PESQUISAR EM LABORATÓRIO E DE FAZER 
PARTE DA UFRGS NÃO DIMINUI COM O TEMPO

Assumidamente sentimental, 
Elfrides Eva Scherman Scha-
poval não consegue falar 

de sua longa relação com a UFRGS 
sem emocionar-se em alguns mo-
mentos. A profissional que há três 
décadas participa do controle da 
qualidade dos medicamentos que 
são usados no país, como integran-
te da Comissão Permanente de Re-
visão da Farmacopeia Brasileira, é 
também bastante decidida. Uma de 
suas frases preferidas e que se tor-
nou quase um mantra na sua vida é 
“insista, persista e nunca desista”.

Em uma das homenagens que 
lhe fizeram, o Conselho Federal de 
Farmácia (2005) lhe concedeu a Co-
menda do Mérito Farmacêutico, sen-
do observado na sua apresentação 
que a contribuição técnico-científica 
da professora à sua categoria é um 
paradigma. Embora sempre tenha 
se dedicado ao “tripé da Universi-
dade”, ou seja, dar aulas, desenvol-

ver pesquisas e fazer extensão, é 
no laboratório que exerce com mais 
paixão a sua atividade acadêmica. 
Chegou, inclusive, a ter uma com-
posição farmacêutica patenteada.

Elfrides Schapoval ingressou na 
Universidade em 1952 para cursar 
Farmácia. Diz que o dia em que sou-
be que tinha sido aprovada no ves-
tibular foi um dos mais felizes de 
sua vida, porque queria muito entrar 
nessa área. Nunca teve dúvidas so-
bre o acerto de sua escolha, pois 
se considera totalmente realizada 
nesse ramo do campo da saúde. A 
carreira que abraçou sempre teve 
grande predomínio das mulheres, e 
as turmas anteriores à sua costuma-
vam ser bem pequenas. Integrou o 
primeiro grupo do qual se formaram 
43 farmacêuticos químicos, porque, 
devido a modificações curriculares, a 
formação e o título haviam sido am-
pliados. O ano em que ingressou no 
curso foi o mesmo em que a Farmá-
cia e a Odontologia se tornaram au-

1954
 TERMINA A GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

1972 – 1974
FAZ DOUTORADO EM FARMACOLOGIA PELA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO, 
DEFENDENDO A TESE “INFLUÊNCIAS NEUROEN-
DÓCRINAS NO DESENVOLVIMENTO DE REAÇÕES 

INFLAMATÓRIAS AGUDAS NO RATO”
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tônomas da Medicina, mas as aulas 
seguiram sendo ministradas no pré-
dio da Rua Sarmento Leite até a inau-
guração da sede própria, em 1958. 
Foi no porão, onde ficava a maioria 
dos laboratórios, que ela mais gosta-
va de estar e onde desenvolveu sua 
paixão pelas atividades de pesqui-
sa. Seu interesse foi reconhecido e 
logo foi convidada a trabalhar como 
assistente voluntária. “Comecei a 
atuar na disciplina de Farmácia Quí-
mica, assim que concluí minha gra-
duação, cujo catedrático naquela 
época era o professor Antônio Bot-
tini, uma pessoa extraordinária.”

Do seu tempo de estudante guar-
da com especial carinho a união da 
turma, que se organizava em grupos 
para fazer os trabalhos de muitas 
disciplinas, era bastante politizada e 
“batalhava” para fazer as mudanças 
nas quais acreditava, como a des-
tituição do reitor Alexandre Martins 
da Rosa, o que ocorreu quando es-
tavam no primeiro ano da faculda-
de. O relacionamento entre os co-
legas era tão bom que até agora se 
reúnem todos os anos para festejar 

a data de formatura. Segundo Elfri-
des, a solenidade em que recebeu 
seu diploma foi um dos momentos 
mais marcantes de toda sua vida. 
Conta que não conseguia resistir às 
lágrimas quando era cumprimen-
tada e abraçada por toda a família 
e amigos. “Nossa formatura foi no 
Salão Nobre daquele prédio antigo 
da Medicina, naquela escadaria ma-
ravilhosa que tem lá, a gente des-
cendo, tirando fotos e eu chorando 
todo o tempo de tão emocionada.”

A docente ainda trabalhou du-
rante quatro anos no local em que 
havia estudado. A transferência 
para o edifício do Campus da Saúde 
tinha sido ansiosamente desejada 
por toda a comunidade do curso e 
foi muito comemorada. “O reitor res-
ponsável pela mudança foi o Elyseu 
Paglioli, e a faculdade foi toda equi-
pada e arrumada bem rapidinho, fi-
cando tudo muito bem.” O primeiro 
diretor da Farmácia foi o professor 
Henrique de Oliveira, posteriormen-
te homenageado com a escolha de 
seu nome para a biblioteca setorial. 
Hoje o espaço é considerado pe-
queno para suprir as necessidades 
atuais e permitir que o curso siga 
crescendo no mesmo ritmo que 
vem ocorrendo. Os alunos têm as 
aulas do ciclo básico em diferentes 
unidades (Institutos de Biociências, 
de Ciências Básicas da Saúde, de 

1973
TORNA-SE MEMBRO DA COMISSÃO DA  
FARMACOPEIA BRASILEIRA DO MINISTÉRIO  
DA SAÚDE (ANVISA)

1974
OBTÉM LIVRE-DOCÊNCIA COM O TRABALHO  
“SOBRE A NATUREZA DOS MEDIADORES  
QUÍMICOS DO EDEMA PRODUZIDO POR  
POLISSACARÍDEOS (CONTRIBUIÇÃO AO  
ESTUDO DAS DROGAS ANTI-INFLAMATÓRIAS)”

Química, de Matemática, de Tecno-
logia dos Alimentos e de Física; Fa-
culdade de Medicina e Escola de 
Administração), só começando a es-
tudar em seu próprio prédio depois 
de alguns semestres. A professora 
diz que “é uma coleção de retalhos 
que a gente procura alinhavar para 
ficar uma colcha bem bonita” e que 
os resultados têm sido positivos.

Dos seus sessenta anos na insti-
tuição, recorda apenas um episódio 
que a deixou “aborrecida”, mas que 
acabou conseguindo superar. Antes 
de cursar o doutorado na Universida-
de de São Paulo (USP) de Ribeirão 
Preto, ela passou um tempo lá, fa-
zendo um estágio que lhe proporcio-
nou a preparação de uma tese. Na-
quela época, era possível tornar-se 
livre-docente com a apresentação e 
a defesa de um trabalho desse nível, 
e o título era equivalente ao que atu-
almente é chamado de doutor. Veio 
a Porto Alegre “toda contente” para 
defendê-lo. “Estava bem na fase de 
transição, e eu tinha de ser avalia-
da pela nossa congregação (naquela 
oportunidade, os conselhos da uni-
dade eram a congregação), e seus 
integrantes negaram, disseram que 
o trabalho estava bom, mas não 
dava. Até vieram comentar comigo: 
“rasga porque não vale nada”, conta 
ela. Como queria crescer na carreira, 
Elfrides decidiu que então faria pós-

-graduação. Fez o curso, defendeu 
sua tese de doutorado em Ribeirão 
Preto (1974) e, quando voltou para a 
UFRGS, alguns colegas que estavam 
em circunstância semelhante à sua 
começaram a fazer a livre-docência. 
“Eu tinha aquela minha tese que era 
para rasgar, a levei para o meu orien-
tador de Ribeirão Preto - João Garcia 
Leme -, que era um ótimo farmacó-
logo, e ele me disse que eu poderia 
defender como livre-docente, e eu o 
fiz com aquela que não rasguei. Ain-
da havia a congregação, mas eles 
tiveram de reconhecer que ela era 
boa.” Como ela já era doutora pelo 
curso, ficou com dois títulos no mes-
mo nível e com a apresentação de 
dois trabalhos diferentes sobre a 
natureza do processo inflamatório. 

Embora tenha seguido pesqui-
sando sobre o tema ao longo de sua 
carreira, foi com sua atuação na área 
de controle de qualidade e estabili-
dade de medicamentos que alcan-
çou destaque na comunidade cien-
tífica nacional e internacional. Em 
função dessa sua atividade, a Facul-

1985 
PASSA A INTEGRAR O COMITÊ ASSESSOR DE 
MEDICINA E FARMÁCIA DO CNPQ, NA CONDI-
ÇÃO DE CONSULTORA; A COLABORAR COM A 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL; E A INTEGRAR O CORPO 

EDITORIAL DO CADERNO DE FARMÁCIA

1985 – 1997
COLABORADORA DO CNPQ (CONSELHO  

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO)
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dade de Farmácia foi credenciada 
na Rede Brasileira de Laboratórios 
de Saúde Pública (REBLAS) da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), em 2000. Essa foi a razão, 
também, para que a convidassem a 
integrar a Comissão Permanente de 
Revisão da Farmacopeia Brasileira 
do Ministério da Saúde (que trata 
do código oficial de controle de qua-
lidade dos medicamentos do país), 
na qual está desde 1982. Confor-
me a professora, a farmacopeia na-
cional progrediu muito nas últimas 
décadas e hoje é tão boa quanto a 
estadunidense ou a dos países da 
Europa, ou seja, está no mesmo pa-
tamar internacional. Nesse sentido, 
ela explica que houve uma grande 
evolução, apesar de que o Brasil não 
avançou muito na questão dos fár-
macos e ainda precise importar as 
substâncias ativas. “Com os labora-
tórios que temos, teríamos a possi-

bilidade de sintetizar e elaborar os 
fármacos, e há muita patente boa 
no país, mas que leva muito tempo 
para ser liberada realmente para se 
poder usufruir disso.” Ela conhece 
muito bem os passos, os trâmites, 
as possibilidades e as dificuldades 
nessa área, pois é autora de uma 
patente. Schapoval criou composi-
ções farmacêuticas sob a forma de 
emulsões, géis e cápsulas para o 
tratamento de afecções cutâneas 
causadas por leveduras de Candida 
spp e por vários fungos dermatófitos. 

Passar tantas décadas na mes-
ma instituição não pesa para a do-
cente. O carinho enorme que sente 
pela UFRGS e o apoio que recebe 
no seu trabalho fizeram com que o 
tempo integral que dedica à facul-
dade se tornasse “uma rotina agra-
dável”. Reconhece, porém, que há 
tempos melhores e outros não tão 
bons, mas o saldo é muito positi-
vo, tanto que afirma que faria tudo 
outra vez se tivesse oportunidade. 
Sente orgulho de ter contribuído 
ativamente, “com muita luta e de-
dicação”, para o desenvolvimento 
da faculdade, que atualmente está 
entre as melhores do país. A pri-
meira chefe de Departamento após 
a reforma universitária de 1970 e 
diretora do curso no período 1996-
2000 diz que o crescimento se deu 
em termos quantitativo e qualitati-

1996 – 2000
PERÍODO EM QUE É DIRETORA DA FACULDADE 
DE FARMÁCIA

2005 
RECEBE DUAS IMPORTANTES PREMIAÇÕES: A 
COMENDA DO MÉRITO FARMACÊUTICO (CONSE-
LHO NACIONAL DE FARMÁCIA) E A MEDALHA 
RODOLFO ALHINO DE MÉRITO CIENTÍFICO 
FARMACÊUTICO (UFRJ)

2012 
RECEBE HOMENAGENS ESPECIAIS DA ASSOCIA-
ÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
(ABCF), DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 
(RS) E DA ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA

vo. Acredita que foi “uma farmacêu-
tica bem formada com o currículo 
daquela época, mas ele também 
evoluiu”, e destaca como motivo de 
felicidade a conquista e a manuten-
ção da nota “6”, relativa ao progra-
ma de pós-graduação em Ciências 
Farmacêuticas nas avaliações fei-
tas pelo Ministério da Educação. 

Aposentada compulsoriamente 
em 2003, conta que um dos momen-
tos que a deixaram muito sensibiliza-
da foi quando deveria se retirar e lhe 
pediram que continuasse a desem-
penhar suas funções na condição de 
colaboradora. Lisonjeada, aceitou e 
segue praticamente no mesmo ritmo 
de antes. Não abandonou, tampou-
co, outras atividades relacionadas à 
área e as quais exerce desde 1985, 
que é a de consultora científica do 
CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico) e 
a de colaboradora da Fapergs (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio Grande do Sul). Por enquanto, 
não pretende parar, e a única coisa 
que a faz pensar rapidamente na pos-
sibilidade de sair é o fato de que o es-
paço físico da faculdade já se tornou 
pequeno para as suas necessidades 
e pensa que está ocupando um lu-
gar que poderia ser entregue a outro.

Confessa que seu orgulho pela 
boa posição da UFRGS dentro do 
ranking das universidades brasilei-

ras é tão grande que “vibra como 
uma adolescente”. Quando foi fazer 
seu recadastramento como aposen-
tada, chegou a ir falar com o reitor 
Carlos Alexandre Netto e cumpri-
mentá-lo porque “fico eufórica com 
a nossa situação nacional e com o 
fato de estarmos tão bem até inter-
nacionalmente”. Considera, no en-
tanto, que a Universidade poderia 
ser mais ousada, “pois temos com-
petência para fazer muito mais, em 
preparo e em pessoal, mas a gente 
não tem tomado iniciativas para le-
var os resultados das pesquisas para 
a população. É preciso ser mais ou-
sado nesse sentido. É que às vezes 
a gente tenta uma vez e não dá cer-
to, tenta outra e tampouco dá resul-
tado e vai parando. Eu sempre digo 
‘insista, persista e não desista’”.

“O título de professor emérito é 
uma honra para quem recebe”, co-
menta uma das duas únicas pes-
soas na história da Faculdade de 
Farmácia a viver essa experiência. 
Estar junto a Rubem Green Ribei-
ro Dantas na lista dos homenagea-
dos significa muito para ela. Como 
outros que fazem parte do grupo, 
acha que é realmente importante 
e gratificante ser destacada dessa 
maneira, quando tantos docentes 
altamente qualificados passaram 
pela unidade e “não tiveram esse 
prazer de ser um professor emérito”.  
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ELLIS ALINDO D’ARRIGO BUSNELLO

2009
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

1961 – 1975 
ATUA COMO PROFESSOR DE PSICOLOGIA 

DA UFRGS 

É IMPERATIVO MORAL CONSEGUIR A CURA PARA AS 
DOENÇAS MENTAIS QUE DESUMANIZAM A SOCIEDADE

“Formamos os primeiros Médicos de 
Família e Comunidade e as primeiras 
cinco Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) porque acreditávamos que era 
uma maneira de levar mais qualidade 
e tempo de vida para todos. Era uma 
proposta para fazer o sistema de 
saúde brasileiro ficar bom – de forma 
científica e humana”.

Seu contato com a UFRGS co-
meçou quando veio de Bento 
Gonçalves para Porto Alegre, 

aos 14 anos, para fazer o curso cien-
tífico - dito terceiro grau – que não 
existia na escola marista em que es-
tudara até então. Entrou no colégio 
Júlio de Castilhos, que naquela épo-
ca (1947) estava vinculado à Univer-
sidade, que ainda não era federal. 
Lembra que o prédio era belíssimo e 
os professores – excepcionais - eram 
os mesmos que lecionavam no ensino 
superior. Sentia orgulho de estudar 
em um espaço tão imponente e com 
mestres de tão elevada qualificação.

Ellis Alindo D’Arrigo Busnello até 
hoje fala com admiração e respeito pe-
los que foram seus mestres de 1947 

a 1949, como, por exemplo, Irajá 
Damiani Pinto (Zoologia), Nora Thie-
len (Inglês), Emilio Ripoll (Matemáti-
ca), José Haerter (Física) e Eugênio 
Brito (Física Ótica), que era também 
diretor do Observatório Astronômico. 
Anos mais tarde, se tornou colega e 
amigo da maioria deles ao começar 
a lecionar na Faculdade de Medici-
na. Esse primeiro contato foi funda-
mental ao desenvolvimento de sua 
forte relação afetiva com a UFRGS.

O docente, que ainda atua como 
psiquiatra social, clínico e forense, 
completou 18 anos de idade já como 
aluno da Universidade. Terminou o 
científico e participou do concurso 
vestibular em dezembro de 1949 
para entrar em 1950. Foi aprovado 
nas duas graduações em que se 
candidatou: Medicina e o curso de 
História Natural da antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. Logo 
soube que teria de escolher qual iria 
frequentar, pois o regimento interno 
não permitia que estudasse nas duas 
ao mesmo tempo. Decidiu seguir a 
carreira médica, mas não queria de-
sistir da segunda opção.  “Aconteceu 
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1955
GRADUA-SE EM MEDICINA PELA UFRGS

1959
OBTÉM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA PELA 
UFRGS

uma coisa engraçada que só agora, 
que posso olhar para trás com outra 
perspectiva, eu a vejo dentro de uma 
visão pedagógica moderna de orien-
tação. Fui chamado pelo diretor da 
Faculdade, que era Bernardo Geisel, 
irmão de alguns generais como Er-
nesto, o ex-presidente do Brasil. Os 
Geisel tinham estudado com minhas 
tias e meu pai no Grupo Escolar da 
cidade. Um dia Bernardo me chamou 
e perguntou se eu era filho de João 
Busnello, de Bento Gonçalves,  e eu 
confirmei. Ele me disse que tinha 
sido seu colega e que se lembrava 
muito bem dele. Falou, também, que 
eu não podia fazer as duas faculda-
des porque não era permitido e por 
incompatibilidade de horários, mas 
eu poderia pegar algumas cadeiras 
isoladas.” Por conta dessa autoriza-
ção, durante algum tempo Busnello  
frequentou as aulas da Medicina 
nos períodos da manhã e  tarde, vol-
tando ao final da tarde e algumas 
noites para cursar as disciplinas da 
Filosofia, como Biologia Geral e Ge-
nética, que eram ministradas por 
Antônio Cordeiro e Francisco Salza-
no, docentes que considera funda-
mentais para a elaboração de seu 
pensamento científico em Medicina.  

O hábito de ler “desde guri” o 
levou a conhecer os grandes clás-
sicos universais ainda na adoles-
cência. Acredita que esse fato teve 
grande influência, embora indireta, 
em sua inclinação pela Psiquiatria, 
pois desenvolveu a curiosidade so-
bre a mente humana. Considera 
que sua decisão de estudar disci-
plinas extracurriculares na faculda-
de foi muito positiva porque o aju-
dou a ter uma visão mais aberta 
sobre a área das doenças mentais. 

Quando estudava Medicina, foi 
se orientando para as especialida-
des clínicas, entre as quais a Psi-
quiatria. Nesta, se deparou com as 
diversas correntes das diferentes es-
colas. Havia grupos que defendiam 
a ideia de que o pensamento huma-
no e as doenças eram biologicamen-
te determinadas, mas era grande o 
domínio dos que consideravam que 
estas eram psicogenéticas. “Fiz toda 
essa trajetória, aprendi a transitar 
entre a psiquiatria psicodinâmica, a 
psiquiatria biológica dos antigos que 
mostravam a doença com grandes 
fatores hereditários que causavam 
destruições enormes nos compor-
tamentos humanos, enfim, fiz um 
aprendizado que me orientou para 
ser uma pessoa o mais aberta pos-
sível à obrigação de pesquisar, de 
estudar, de tentar aprender, de ter a 
humildade de reconhecer que o ho-

1972
CONCLUI MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA E 

SAÚDE MENTAL PELA UNIVERSIDADE 
JOHNS HOPKINS, EUA

1974
INTRODUZ AS PRÁTICAS DE SAÚDE  

COMUNITÁRIA NO BRASIL

mem conhece uma infinitésima parte 
de como funciona a mente humana.” 
O descendente de italianos do Vêne-
to e da Toscana credita a essa forma-
ção eclética a chave de seu êxito pro-
fissional, pois lhe permitiu discernir 
os diversos aspectos de um mesmo 
problema e integrar conhecimentos 
variados para tentar solucioná-lo. 

Sua turma médica havia traba-
lhado durante todo o curso para or-
ganizar uma viagem que no seu tem-
po era dita de “estudos” para a qual 
conseguiram recursos e orientação. 
Assim que se formaram (dezembro 
de 1955), eles e os colegas embar-
caram para os Estados Unidos para 
conhecer a parte cultural e também 
realizar estudos sobre os progressos 
da Medicina naquele país. “Conse-
guimos dinheiro com rifas, quermes-
ses e festas. Éramos 25 pessoas 
com uma viagem programada para 
visitar grandes instituições e lá nos 
deram a oportunidade de ver o que 
orientava o espírito universitário, o 
porquê de eles quererem uma uni-
versidade forte”. Considera que foi 
muito especial a visita que fizeram ao 
Centro para o Controle das Doenças 
Infecciosas (CDC - Centers for Disea-
se Control and Prevention) de Atlan-
ta, fundado por Franklin Roosevelt 
no final da Segunda Guerra Mundial 
para o desenvolvimento de vacinas 
que ajudassem a erradicar algumas 

doenças. Já haviam criado uma para 
acabar com a varíola e outra para eli-
minar a poliomielite. “Acho que em 
todas as faculdades de Medicina de-
veria haver algum centro de controle 
das doenças, mas não somente das 
contagiosas e sim de todas elas.” Ele 
espera, também, que um dia seja 
encontrada uma maneira de fazer o 
controle das loucuras coletivas e in-
dividuais, pois como as demais en-
fermidades, causam muito sofrimen-
to para todos os envolvidos. “Quero 
a cura das doenças mentais para 
não seguir fazendo apenas paliati-
vos, dando remédios para os esqui-
zofrênicos ficarem um pouco melhor. 
Imagino que vai ser descoberta, mas 
para algumas doenças deve ser da-
qui a uns 40 anos e para outras ain-
da mais tempo. Temos de persistir na 
busca, porque não devemos aceitar 
que essas doenças que tiram a hu-
manidade do homem sejam impossí-
veis de prevenir e de curar”, declara. 

Nos cinco anos posteriores à 
formatura, Busnello acumulou ex-
periência profissional trabalhando 
em Medicina Interna na enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdia, em 
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1976
FUNDA AS PRIMEIRAS RESIDÊNCIAS MÉDICAS 
EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

1977 
TORNA-SE LIVRE-DOCENTE DA UFRGS

Medicina de Urgência e Psiquia-
tria no Hospital de Pronto Socorro 
e como médico-clínico interino no 
Hospital Psiquiátrico São Pedro. A 
esta instituição esteve vinculado 
por quase três décadas e exerceu 
diversos cargos administrativos. Ao 
mesmo tempo, estudava no curso 
de pós-graduação em Clínica Psi-
quiátrica da UFRGS, obtendo o título 
de especialista na área em 1960. 

Sua carreira como professor da 
Universidade teve início dois anos 
mais tarde, ao tornar-se instrutor 
de ensino voluntário na Faculda-
de de Medicina. Nunca mais parou 
de lecionar até sua aposentadoria 
compulsória, aos 70 anos. Sua ne-
cessidade constante de saber sem-
pre mais o levou a estudar Psica-
nálise na Sociedade Psicanalítica 
de Porto Alegre (de 1963 a 1970), 
a cursar mestrado em Saúde Públi-
ca – na área de concentração em 
Saúde Mental - na Universidade  
Johns Hopkins (Estados Unidos, 
1972) e a preparar-se para conquis-
tar os títulos de doutor em Ciências 
e de livre-docente em Psiquiatria 
(1977) pela UFRGS. Assumiu as 
funções de titular do Departamento 

de Psiquiatria e Medicina Legal em 
1984. “Quando fiz o concurso, eu 
era doutor por livre-docência PhD. 
Era o único, pois no Rio Grande do 
Sul havia profissionais com excelen-
tes currículos em Psiquiatria Clínica, 
mas não apresentavam titulação 
equivalente. Alguns possuíam alto 
nível de conhecimento na prática 
e na pesquisa dentro das corren-
tes sociodinâmica, psicodinâmica 
e psicanalítica principalmente.”    

O docente participou da cria-
ção de cursos de pós-graduação no 
campo da saúde, permanecendo 
por 20 anos na comissão coorde-
nadora da área na Medicina, que à 
época se chamava CPG em Clínica 
Médica, sendo cinco deles como 
coordenador. Sua dedicação e es-
forço nesse sentido contribuíram 
muito para o aumento do número 
de mestrados e doutorados equi-
valentes no país, para que aquele 
curso se abrisse a outras profissões 
ao tornar-se Ciências Médicas e da 
Saúde, e também para que o mes-
trado e o doutorado em Psiquiatria 
da UFRGS tenham atingido o concei-
to máximo na avaliação da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) e se 
destaquem na produção científica. 

Busnello é mais conhecido, no 
entanto, por ter sido um dos introdu-
tores de programas de saúde comu-

1986 – 2000
COORDENA O CENTRO COLABORADOR DA 

OMS/BRASIL PARA PESQUISA E TREINAMEN-
TO EM SAÚDE MENTAL

2007
APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA UFRGS

nitária no Brasil, ainda na década de 
1970. Junto à Secretaria Estadual 
da Saúde, criou uma das primeiras 
residências em Medicina de Família 
e Comunidade do país na Escola Mu-
rialdo. “Formamos os primeiros mé-
dicos de família e as primeiras UBS 
(Unidades Básicas de Saúde), por-
que acreditávamos que uma maneira 
de levar mais qualidade e tempo de 
vida para todos era fazer o sistema 
de saúde brasileiro ficar bom e para 
isso nos inspiramos no estilo inglês.” 

O docente trabalhou também na 
Fundação Faculdade Federal de Ci-
ências Médicas de Porto Alegre (atu-
al Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre), partici-
pou de várias associações e ainda 
atua na Academia Sul-rio-grandense 
de Medicina, onde é titular da Ca-
deira 34. Essa multiplicidade de ati-
vidades e seu empenho para o de-
senvolvimento da área lhe renderam 
admiração nacional e internacio-
nal, além de títulos e homenagens.

Ellis Busnello comenta sua sa-
tisfação em poder acompanhar o 
crescimento da Universidade ao lon-
go desse tempo. Em sua opinião, foi 
nesse período que a instituição “co-
meçou a aceitar que a sua função 
era o desenvolvimento do conheci-
mento e das ciências. Foi ocorrendo 
metodicamente, vagarosamente, até 
chegar este momento que eu consi-

dero brilhante. Estou um professor 
aposentado, emérito e feliz. Acho 
que a Universidade chegou ao lugar 
que lhe cabe”. Acredita que o cresci-
mento se deve, em grande parte, às 
campanhas nacionais de desenvolvi-
mento do pessoal de nível superior 
para o ensino, realizadas pela CAPES, 
e para a pesquisa, promovidas pelo 
CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico). 

Para ele, o apoio dado por essas 
duas entidades sob diversas formas 
e em diferentes situações foi fun-
damental para “o notável progres-
so que houve na instituição”. Cita 
como exemplo o concurso público 
realizado para contratar seu suces-
sor na Faculdade. Ao contrário do 
que ocorria na época em que ele se 
candidatou a uma vaga, atualmente 
há um número maior de profissio-
nais brilhantes, com a mais alta das 
titulações e grande experiência par-
ticipando da seleção. “Fiz esse con-
curso com toda solenidade acadê-
mica, em sala importante, como um 
acontecimento universitário, porque 
penso que a universidade é uma for-
taleza da cultura, do conhecimento, 
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da inteligência e da liberdade”, diz 
ao comentar o prazer que é presidir 
um concurso em que os concorren-
tes têm um nível tão excelente em 
termos acadêmicos e científicos.

“Meu namoro com a UFRGS, que 
é a minha paixão eterna – vou morrer 
apaixonado por ela – é que ela repre-
senta a casa da inteligência, da saúde 
física, mental e social, a visão gran-
de do homem”, comenta o docente. 
Sem falsa modéstia, diz que acha 
que mereceu o título de emérito, pois 
trabalhou muito para fazer jus a um 
reconhecimento desses, consciente-
mente.  Acrescenta que tem lembran-
ças agradáveis de toda sua trajetória 
na instituição, a qual proporcionou 
a abertura de sua visão do mundo. 
Segue lecionando em cursos de pós-
-graduação, clinicando e fazendo 
trabalhos de pesquisa. Acredita que 
os aposentados são pouco aproveita-
dos e que a instituição deveria criar 
espaços e mecanismos para a absor-
ção de todos aqueles que quisessem 
seguir contribuindo com ela. “A Uni-
versidade poderia ser ainda melhor 

se pudesse contar com a experiên-
cia e o conhecimento dessa massa 
de mão de obra que ela formou.”

Para Busnello, a UFRGS está no 
caminho certo e só tende a crescer 
e consolidar-se cada vez mais. Ele 
tem apenas uma sugestão a fazer 
para que ela se torne melhor: “acho 
que a Universidade já deveria – por-
que tem condições – ter uma defi-
nição maior de objetivos”. Em sua 
opinião, ela precisa se dedicar tan-
to ao desenvolvimento da assistên-
cia à população quanto ao ensino, 
à pesquisa de novas descobertas e 
também à administração de todo 
o conhecimento gerado para que 
este seja transformado em iniciati-
vas concretas em benefício das pes-
soas. Para ele, deveria ser incluída 
alguma norma que dissesse que a 
instituição deve ser mais atuante 
não apenas no sentido de encontrar 
verdades e soluções, mas também 
na canalização desses resultados 
na defesa da melhoria da qualidade 
e do nível de saúde dos indivíduos. 

BUSNELLO É CONHECIDO POR TER SIDO UM 
DOS INTRODUTORES DE PROGRAMAS DE SAÚDE 
COMUNITÁRIA NO BRASIL, AINDA NA DÉCADA DE 
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ELOY JULIUS GARCIA

2002
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“O que ocorre é que está todo 
mundo saindo da graduação e indo, 
tanto quanto possível, diretamente 
ao doutorado; doutores estão se 
formando, em média, com idade entre 
25 e 30 anos e começando a enfrentar 
a barreira de falta de oportunidades.”

Ele sabe exatamente quem 
fez concurso após 1984 por-
que é capaz de reconhecer o 

nome dos mais de 2.700 docentes 
que trabalhavam na Universidade 
quando coordenou a comissão que 
fez o enquadramento no plano de 
carreira de todos naquele ano. Diz 
isso não por sua memória ser privi-
legiada, mas porque cada caso era 
discutido individualmente. A mesma 
clareza usa para falar do que vê de 
positivo e de negativo na ditadura 
militar, nos governos de esquerda, 
na profissão ou em sua atividade 
como pesquisador. Desde que in-
gressou como docente, há 58 anos, 
Eloy Julius Garcia mantém algum 
vínculo formal com a UFRGS, por-
que sua ligação afetiva com ela não 
diminuiu ao longo desse período. 

Além do coordenador, que à épo-
ca era pró-reitor de Graduação da ad-
ministração de Earle Diniz Macarthy 
Moreira (1981-1984), a Comissão 
de Enquadramento contava também 
com Paulo Pereira Louro Filho, Mil-
ton Closs e um representante da Pró-
-reitoria de Administração. Eles ana-
lisaram a situação dos professores 
de todas as categorias e fizeram os 
seus respectivos enquadramentos 
a partir do processo de ampliação 
proposto pelo ministro da Educação 
Rubem Ludwig (1980–1982), “o mi-
litar que abriu as portas da universi-
dade”. Para Eloy Garcia, “apesar de 
tudo o que se disse, foi ele que abriu 
a instituição para poder aumentar 
o quadro e garantir o suporte anual 
crescente para as mesmas, inclusi-
ve da parte de pessoal”. Ele era cha-
mado a Brasília anualmente para 
discutir o percentual de aumento do 
quadro, que chegou a quase 2.800 
professores autorizados pelo MEC. 
Ele explica que naquele governo ha-
via uma concepção de crescimento 

1952
TERMINA A GRADUAÇÃO EM  

FARMÁCIA PELA UFRGS

1954
INGRESSA NA UFRGS COMO PROFESSOR, NO 

INÍCIO COMO CATEDRÁTICO 
 E DEPOIS COMO TITULAR

APÓS SESSENTA ANOS DE CONVIVÊNCIA, A LIGAÇÃO AFETIVA 
COM A UNIVERSIDADE SE MANTÉM
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do país a partir do desenvolvimento 
das instituições federais de ensino 
superior: da tecnologia, da ciência, 
etc. “A parte política é o lado in-
feliz do período”, em sua opinião.

O professor destaca um dado que 
considera bem importante. Trata-se 
da nítida ligação entre o crescimen-
to da UFRGS e o aumento do número 
de docentes, assim como a melhoria 
da qualificação desses profissionais. 
“Houve uma decisão da nossa Quin-
ta Câmara na época e que corres-
ponde, na prática, às Pró-reitorias 
de Pesquisa e de Pós-graduação, a 
qual mandava contratar na volta to-
dos aqueles que tivessem sido en-
viados ao exterior com bolsa de es-
tudos autorizada pela instituição no 
interesse dos seus departamentos.” 
A comissão que se reuniu em 1982 
para fazer o enquadramento tinha 
esses dados prontos e simplesmen-
te verificava quais os docentes – e 
candidatos – que tinham sido envia-
dos ao exterior com bolsa da Capes 
ou do CNPq. Em consequência disso, 
no recebimento de seus respectivos 
títulos de pós-graduação, foram en-

quadrados como professores no ní-
vel correspondente: assistente para 
mestrado e adjunto para doutorado. 

Cursou Farmácia na UFRGS 
quando esta ainda estava vinculada 
à Medicina. A separação viria jus-
tamente no ano de sua formatura, 
1952. A realização de um estágio no 
Laboratório Geyer o credenciou para 
ser indicado a auxiliar de ensino na 
disciplina de Farmacognosia no cur-
so recém-independente. Seu vínculo 
como docente começou em 1954, 
ano em que também foi criado o 
Instituto de Pesquisas Biofísicas, no 
qual passaria a atuar como auxiliar 
de pesquisa. Com bolsa de estudos 
da Fundação Rockfeller, passou dois 
anos no Rio de Janeiro especializan-
do-se em Biofísica, na área de Meto-
dologia de Radiotraçadores (1957). 
Voltou para a Universidade, onde 
fez concurso de livre-docência para 
Física Biológica na Faculdade de 
Medicina. Eloy Garcia comenta que 
nessa época recebeu muito apoio 
do pessoal local e da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que em-
prestou o primeiro equipamento de 
medição de radioatividade da UFRGS  
na área biológica para que ele pu-
desse montar aqui um sistema de 
contagem de radioatividade e con-
tinuar o trabalho que estava fazen-
do lá, nos dois anos em que passou 
com eles. “Através do CNPq e da 

1957
CONCLUI ESPECIALIZAÇÃO EM BIOFÍSICA E 
METODOLOGIA DE RADIOTRAÇADORES PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

1959 
OBTÉM A LIVRE-DOCÊNCIA COM A  
DEFESA DA TESE “CONTRIBUIÇÃO ÀS  
TÉCNICAS DE ISOLAMENTO DE  
SUBSTÂNCIAS FIXADORAS DO CURARE”

Comissão de Energia Nuclear, onde 
essas pessoas tinham grande influ-
ência, também conseguimos várias 
coisas. Durante muito tempo se tra-
balhou usando os recursos deles.”

Pouco tempo depois, foi indicado 
a uma nova bolsa da fundação esta-
dunidense e foi fazer pós-doutorado 
na Universidade da Califórnia (1963), 
onde havia um grupo muito forte na 
área de Medicina Nuclear. Conside-
ra que o período em que passou lá 
foi de grande desenvolvimento. Logo 
que chegou aos Estados Unidos con-
quistou a confiança do seu supervi-
sor, o cientista George Taplin, muito 
conhecido na época e que foi até 
presidente da Sociedade Americana 
de Medicina Nuclear. “Lá pelas tan-
tas, alguém do laboratório dele se 
desligou, e ele me entregou o local 
montado para trabalhar com todo 
aquele instrumental, inclusive com 
pessoal e recursos à vontade, tudo 
o que quisesse – e acho que dei al-
guma contribuição para o setor dele. 
O que fiz lá eu trouxe para cá, onde 
também se instalou um laboratório 
e se avançou muito em algumas coi-
sas até 1969.” Nesse ano, ele saiu 
do país porque as condições sala-
riais estavam insuportáveis para ele 
e sua família. Lecionava na Farmácia 
e na Medicina da UFRGS, na Católi-
ca (hoje UFCSPA) e na Medicina de 
Pelotas (hoje vinculada à UFPel) e as 

dificuldades econômicas eram gran-
des. Foi assistir a um curso em Mon-
tevidéu, patrocinado pela Agência 
Internacional de Energia Atômica, e 
conheceu o pessoal de Viena que o 
ministrava. “Como resultado, um ano 
e meio depois eu recebi um formulá-
rio para preencher, caso eu quisesse 
ir trabalhar na Agência. Acabei sendo 
convidado a ir. Economicamente era 
muito melhor. Só para dar um exem-
plo, em dois meses eu paguei todas 
as minhas dívidas daqui e comprei 
um carro.” Licenciado da Universida-
de, passou cinco anos trabalhando 
na Agência e morando na Áustria.

A Universidade que encontrou 
quando ingressou como docente ti-
nha como reitor Alexandre Martins 
da Rosa (1949 – 1952). Logo no 
começo, participou de uma greve 
contra o projeto Pedroso Júnior, que 
transitava na Câmara Federal e vol-
ta e meia era reapresentado, o qual 
“pretendia equiparar técnicos ou 
pessoas sem nenhuma graduação, 
sem nenhuma formação, à condi-
ção de responsáveis por atividades 
de nível superior”. Conta que depois 
houve uma série de fatos políticos, 
e acabaram fazendo uma greve 

1961
CONCLUI PÓS-DOUTORADO PELA UNIVERSIDADE 

DA CALIFÓRNIA, EM LOS ANGELES

1969 – 1974
TRABALHA NA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE 

ENERGIA ATÔMICA, EM VIENA, ÁUSTRIA
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contra o reitor que resultou na pos-
se de Elyseu Paglioli ao cargo, em 
1951. Paglioli inaugurou uma era de  
desenvolvimento na Universidade. 
Ele tinha prestígio com o governo 
federal (foi ministro da Saúde no go-
verno parlamentarista de João Gou-
lart de setembro de 1962 a janeiro 
de 1963) e muita capacidade de tra-
balho. “Tudo o que nós temos aqui 
hoje tem origem na gestão dele, que 
foi de doze anos e não continuou 
porque estava do lado errado quan-
do aconteceu a revolução de 1964”, 
esclarece. Paglioli não seguiu lecio-
nando na graduação na UFRGS, mas 
manteve sua função de coordena-
dor de um grupo da Neurocirurgia. 
“Ele era uma pessoa extraordinária 
e como reitor também foi assim.”

Assumiu, então, o professor José 
Fonseca Milano, cujo reitorado (1964 
– 1968) foi, segundo Eloy, “muito di-
fícil, porque a Universidade, de um 
modo geral, recebeu aquelas coisas 
da revolução com muita reserva”. O 
docente relata uma cena de que não 
esquece e que ocorreu na sessão 
de concessão de título de Doutor 
Honoris Causa ao Marechal Arthur 

da Costa e Silva no Salão Nobre da 
Reitoria. “Quando nós entramos no 
salão, todas as fileiras estavam com 
as pontas ocupadas por funcioná-
rios da polícia. Para entrar, a gente 
tinha que passar por eles e, conse-
quentemente, para sair também. Foi 
uma cerimônia triste, muito chocan-
te para mim, então foi difícil aguen-
tar aquilo tudo e ainda bater palma.”

O professor explica que antes 
de ingressar na UFRGS já trabalha-
va no serviço público, pois em 1950 
fez concurso para escriturário do 
Tribunal Regional Eleitoral. Ganhava 
1.720 cruzeiros e, na época, todos os 
funcionários da mesma categoria no 
Senado, no Judiciário ou no Executi-
vo ganhavam a mesma coisa porque 
havia uma só tabela de vencimen-
tos para todo mundo. Poucos anos 
depois, o Senado resolveu declarar 
independência do poder Legislativo 
e começou a decretar aumento aos 
seus próprios servidores, o que foi 
seguido imediatamente pelo judiciá-
rio, “produzindo uma distorção que 
hoje ninguém consegue consertar”.  
Em sua opinião, a situação é preju-
dicial às atividades de ensino e de 
pesquisa, pois as pessoas que se 
formam ganham a vida muito me-
lhor na iniciativa privada. O mercado 
de trabalho para doutores ainda é 
muito escasso, então trabalhar em 
universidades é uma alternativa vá-

1977
ASSUME O CARGO DE DIRETOR DO INSTITUTO 
DE BIOCIÊNCIAS, O QUAL VOLTA A OCUPAR VIN-
TE ANOS DEPOIS (1997 – 2001)

1980 – 1984
DESEMPENHA AS FUNÇÕES DE PRÓ-REITOR DE 
GRADUAÇÃO

lida apenas para os recém-pós-gra-
duados. “O que ocorre é que está 
todo mundo saindo da graduação e 
indo, tanto quanto possível, direta-
mente ao doutorado; doutores estão 
se formando, em média, com idade 
entre 25 e 30 anos e começando a 
enfrentar a barreira de falta de opor-
tunidades. As nossas indústrias não 
têm pesquisa e desenvolvimento de 
modo apreciável para poder absor-
ver essa mão de obra, que é de al-
tíssima qualificação e está ociosa no 
país. Muitos já conseguiram coloca-
ção no exterior. Houve uma época em 
que havia estímulo, inclusive, para a 
volta dos que estavam fora fazendo 
pós-doutorado, mas isso passou.”

Quando criou o Núcleo de Bioci-
ências Nucleares junto ao Instituto 
Latino-americano de Estudos Avan-
çados (ILEA), pensava em provocar 
o interesse dos profissionais da re-
gião que atuavam nas áreas que uti-
lizam energia nuclear ou radioativi-
dade como instrumento de trabalho. 
Não funcionou, pois não conseguiu 
atrair e porque houve modificações 
importantes. “Nós nos rendemos à 
evidência e à evolução tecnológica 
das coisas que vêm do exterior, en-
tão ficou muito pouco espaço para a 
realização de pesquisa nessa área, 
no âmbito da instrumentação que 
nós temos. Não aconteceu como 
eu esperava. Eu era um pouco ide-

alista e pouco realista em relação 
a isso e hoje me rendo à evidência 
de que o esforço foi válido até cer-
to ponto, mas agora já não o é mais. 
Equipamentos nós tínhamos e ainda 
temos, mas são linhas de pesqui-
sa com apoio de tecnologia muito 
avançada, e disso não vamos dis-
por.” Atualmente está praticamen-
te sozinho no setor e não sabe por 
quanto tempo ainda vai continuar.

Se autodefine alguém de cen-
tro – filosófica e ideologicamente 
falando – que não é favorável a go-
vernos de esquerda. Diz que não 
votou no Lula nem na Dilma, mas 
reconhece que muitas coisas avan-
çaram mais em seus períodos do 
que em governos anteriores e des-
taca, nesse sentido, a retomada de 
um grande interesse no desenvol-
vimento científico e tecnológico do 
país e o alto benefício que isso traz 
para as universidades. Sua confian-
ça é bem grande em relação à atual 
administração da UFRGS. Tem uma 
admiração muito grande pelo reitor 

1986
PASSA A INTEGRAR O CORPO EDITORIAL  

DO BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY  
AND TECHNOLOGY

1989
CONCLUI PÓS-DOUTORADO PELA  
UNIVERSIDADE DE BIRMINGHAM

2003
RECEBE A MEDALHA DO MÉRITO FARMACÊUTICO 

DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
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Carlos Alexandre Netto, que conhe-
ceu ainda estudante na Bioquímica, 
quando Tuiskon Dick o levou para 
trabalhar. Respeita as atitudes que 
estão sendo tomadas. Destaca os 
projetos de ampliação no sentido da 
internacionalização, o que gerará, 
possivelmente, a vinda de recursos, 
os quais deverão ser bem utilizados, 
pois “na nossa universidade nós 
temos uma tradição de seriedade 
na aplicação de verbas públicas”. 

“Uma coisa muito bonita que 
estou vendo é a iniciativa de traba-
lhar mais no Litoral Norte. É uma 
necessidade prevista há muitos 

ELOY JULIUS GARCIA FOI ELEITO DIRETOR  
DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS EM 1977  

E VOLTA A OCUPAR O CARGO 20 ANOS  
DEPOIS (DE 1997 A 2001)

anos. Junto com os professores 
Norma Würdig e Irajá Damiani Pin-
to, fizemos uma conjura em relação 
a essa investida naquele lugar via 
Ceclimar – a grande obra de Irajá –, 
começando pelo curso de Biologia. 
Fez-se o convênio com a UERGS 
(Universidade Estadual do Rio Gran-
de do Sul) para poder fazer o curso 
das duas instituições funcionar lá no 
litoral, e quando fui pró-reitor de En-
sino da UERGS tive a oportunidade  
de consolidar esse trabalho. Por 
isso, fico muito contente de ver que 
a UFRGS vai fazer um campus lá.” 
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EURICO TRINDADE DE ANDRADE NEVES

1995 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

1942  
CONCLUI O CURSO DE HIDRÁULICA NA  

ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS

O PROFISSIONAL COM MUITAS OPORTUNIDADES DE 
TRANSITAR POR DIVERSOS SETORES EM SUA VIDA FUNCIONAL

“Talvez seja saudosismo da minha parte, 
mas tenho preferência pela antiga 
organização da Universidade, quando a 
formação em cada ramo profissional era 
feita em uma só unidade universitária, 
o que garantia a homogeneidade dos 
procedimentos.”

“Não acho que eu seja a 
pessoa mais indicada 
para dar esta entrevista 

apesar do tempo em que estive na 
Universidade. Fora do magistério, mi-
nha atuação foi limitada às questões 
de natureza contábil e financeira.” A 
declaração feita no momento da re-
cepção em sua casa, junto ao sorri-
so e ao aperto de mão, pode parecer  
desconcertante. No entanto, bastam 
alguns poucos minutos para perce-
ber que Eurico Trindade de Andrade 
Neves é um homem modesto, pois 
além da docência desempenhou di-
versas atividades administrativas, no 
âmbito do controle contábil, que têm 
vital importância para a instituição, 
participando direta ou indiretamente 
de sua trajetória nos últimos 70 anos.

A história desse Professor Emé-
rito que foi presidente do Conselho 

de Curadores da UFRGS, do Tribunal 
de Contas do Estado, da Associa-
ção de Antigos Alunos e secretário 
Estadual de Obras Públicas come-
ça com seu nascimento em 1919, 
na cidade de Rio Grande. Quando 
tinha oito anos de idade, a família 
se mudou para Porto Alegre e foi 
na capital que desenvolveu sua for-
mação e sua carreira profissional. 
Estudou na Escola de Engenharia 
da UFRGS onde se graduou em dois 
cursos, sendo o de Hidráulica em 
1942 e o de Mecânica em 1945. 

Eurico Neves diz que “sou uma 
dessas pessoas com sorte, pois tive 
oportunidades na minha carreira 
funcional que talvez outros não tive-
ram” e cita como exemplo o seu in-
gresso no magistério da Universida-
de. Em 1945, ele trabalhava como 
projetista de obras de saneamento 
básico da Secretaria de Obras Públi-
cas e o professor das disciplinas de 
Hidráulica Geral e Aplicada e Sane-
amento (da Escola de Engenharia) 
era Egydio Hervé. Desde que este 
havia assumido a Reitoria da Uni-
versidade – então vinculada ao Es-
tado - ele estava impossibilitado de 

En
tr

ev
ist

a 
co

nc
ed

id
a 

em
 se

te
m

br
o 

de
 2

01
1.

  F
ot

o:
 C

ar
lo

s E
dl

er



62 63

1945
CONCLUI O CURSO DE MECÂNICA NA ESCOLA  
DE ENGENHARIA DA UFRGS E COMEÇA A  
LECIONAR HIDRÁULICA NA PRÓPRIA ESCOLA

dar aula. Para substitui-lo foi cha-
mado um livre-docente, que era um 
profissional altamente conceituado, 
mas somente pôde lecionar duran-
te alguns meses. O Reitor procurou 
antigos alunos que estavam traba-
lhando no ramo e encontrou Euri-
co, convidando-o para lecionar por 
certo tempo e fora do seu horário 
de trabalho. A Secretaria aprovou o 
pedido de empréstimo do profissio-
nal e ele deu aulas de 1945 a 1947, 
quando foi nomeado professor as-
sistente da Escola de Engenharia 
da Universidade de Porto Alegre. 

O que deveria ser provisório - um 
ou dois anos - se tornou 44 anos 
dando aula. “Fiquei porque gostava 
e as minhas lembranças são exce-
lentes. Sempre me dei muito bem 
com os alunos e hoje tenho a satis-
fação de ser lembrado por muitos 
deles. Alguns se tornaram meus co-
legas, outros se destacaram na polí-
tica e na administração, como, entre 
outros, Luiz Roberto Ponte, Cloraldi-
no Severo, João Antônio Dib e Leo-
nel Brizola.” Foi bem no começo da 
carreira como docente, mais espe-
cificamente em 1947, que teve Bri-
zola entre seus alunos. Ao referir-se 
a esse período da vida do ex-gover-
nador, conta que à época este era 

deputado e com grande atividade 
político-partidária, sendo, entretan-
to, um estudante esforçado que pro-
curava estar em dia com a matéria. 

O profissional que recebeu os tí-
tulos de Comendador da Ordem do 
Ponche Verde do Estado do Rio Gran-
de do Sul e de Cidadão Honorário de 
Porto Alegre lecionou na UFRGS até 
1989, quando completou 70 anos 
e recebeu a aposentadoria compul-
sória. Sua carreira na Secretaria de 
Obras Públicas - hoje Corsan - tam-
bém foi importante, tendo chegado 
ao mais alto cargo,  que é o de se-
cretário estadual da pasta. Depois, 
foi indicado pelo governador Ernesto 
Dornelles (1951 – 1955) para o Tri-
bunal de Contas – e nomeado pelo 
seu sucessor. Essas funções fizeram 
com que incursionasse pela política. 
“Procurei fazer a atividade política 
que cabe a um secretário de Esta-
do, mas meu temperamento não se 
ajusta às atividades partidárias.”

O programa de aula do fim do 
seu período era o mesmo adotado 
pelo professor Hervé – como forma 
de homenageá-lo -, mas “em 1940, 
quando eu estudava a matéria, o 
enfoque profissional era um e o di-
dático era outro. Nesses quarenta e 
tantos anos, muita coisa mudou no 
sentido de determinados conceitos, 
principalmente com o uso de recur-
sos da tecnologia (calculadoras e 

1953 
É INAUGURADO O IPH (INSTITUTO DE  
PESQUISAS HIDRÁULICAS) DA UFRGS

computadores) a partir da década 
de 1980, o que me levou a mudar al-
guns procedimentos, mas a essência 
do que eu lecionava e que o profes-
sor Hervé me ensinou continuou a 
mesma. Os tópicos são exatamente 
os mesmos, é a maneira de abordá-
-los que está muito mais evoluída”. O 
docente relembra que quando lecio-
nava muitas aulas eram ocupadas 
com o uso de tabelas e agora é só 
apertar os botões de uma calcula-
dora para obter o mesmo resultado. 

O livro “Curso de Hidráulica” 
(1960) é uma das suas vaidades. 
Comenta sorridente que um dia es-
tava numa reunião com um grupo de 
militares e quando disse seu nome 
alguém falou: “o senhor é o do livro? 
O Instituto Militar de Engenharia o 
utiliza em seus cursos.” Tem o or-
gulho de saber que até 1990 a obra 
teve dez reedições e foi adotada em 
todo o país. O autor acredita que é 
porque seus capítulos ainda conti-
nuam válidos quanto ao conteúdo 
apesar da indispensável atualização 
com relação aos métodos. “Quando 
fiz o livro, por exemplo, tinha uma 
porção de tabelas que tive que fazer 
na base dos logaritmos e era uma 
trabalheira tremenda para desenvol-
ver cada uma. Hoje nem precisa ta-
bela porque é só apertar um botão-
zinho.” De fato, a Engenharia mudou 
muito e hoje tem muitas divisões. 

“Talvez seja saudosismo da mi-
nha parte, mas tenho preferência 
pela antiga organização da Universi-
dade, quando a formação em cada 
ramo profissional era feita em uma 
só unidade universitária, o que ga-
rantia a homogeneidade dos pro-
cedimentos”, declara o docente ao 
referir-se à reorganização institucio-
nal definida pela reforma universi-
tária de 1968 e que desmembrava 
as faculdades em diversos depar-
tamentos vinculados a diferentes 
institutos básicos, faculdades, es-
colas e cursos de graduação. A an-
tiga Engenharia Hidráulica que hoje 
“recebe o nome de Mecânica dos 
Fluidos”, por exemplo, integrava a 
Escola de Engenharia em que os 
alunos de todas as áreas oferecidas 
estudavam do primeiro ao último 
mês. O IPH (Instituto de Pesquisas 
Hidráulicas) já existia desde 1953, 
mas, assim como os demais seto-
res com características semelhan-
tes, era destinado à pesquisa cien-
tífica. Enfatiza que pertence ao IPH 
e que tem excelentes lembranças 
dessa unidade, assim como da En-
genharia, onde lecionou tanto tem-
po e pela qual é Professor Emérito. 

Até a gestão do reitor Eduardo 
Faraco, Eurico Neves atuava apenas 
na Escola de Engenharia. “Em torno 
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1960 
ESCREVE O LIVRO “CURSO DE HIDRÁULICA”, QUE 
LOGO PASSA A SER ADOTADO EM TODO O PAÍS

1989 
RECEBE A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA  
POR IDADE

de 1965, Faraco me convidou para a 
Comissão de Orçamento da Reitoria, 
que recém havia criado, e daí passei 
a dedicar-me a outra atividade.” De-
pois passou a integrar e a presidir o 
Conselho de Curadores, tendo sido 
reconduzido várias vezes. Em geral, 
sua atividade no âmbito da UFRGS foi 
mais administrativa que técnica. “Na 
própria universidade, terminei como 
presidente do Conselho de Curado-
res – claro que continuei dando au-
las – a minha participação didática 
continuou, mas a administrativa foi 
muito grande”, explica o professor. 

Durante um tempo, dirigiu a As-
sociação de Ex-alunos, da qual ain-
da é sócio. Acha que a associação 
deveria ser uma força como o são 
as das instituições acadêmicas eu-
ropeias e as dos EUA, onde o estu-
dante continua ligado à instituição. 
“Fazendo um exame de consciência, 
devemos reconhecer que aqui, em 
geral, o aluno de hoje não se apega 
à Universidade em que faz sua for-
mação e raramente volta.” Acredita 
que no seu tempo de universitário 
a situação era bem diferente e os 
jovens se identificavam mais com 
suas faculdades. Sempre gostou da 

vida acadêmica e administrativa. 
Nos tempos de estudante foi presi-
dente do que é hoje o DCE (Diretório 
Central de Estudantes) e na época 
era a Feupa (Federação dos Estu-
dantes Universitários de Porto Ale-
gre). “Éramos alunos de Engenharia, 
Agronomia, Direito, etc., cujos dire-
tórios acadêmicos eram por curso 
e formávamos uma federação dos 
estudantes de Porto Alegre e a nos-
sa era a única universidade pública 
do Estado na ocasião.” Havia cinco 
diretórios acadêmicos, um por cur-
so, os quais formavam a federação. 

Professor Eurico acredita que as 
universidades deveriam ter maior 
autonomia, pois, quando atuava no 
ramo administrativo e no Conselho 
de Curadores sentiu a dificuldade 
causada pelos entraves que existem 
no serviço público. Explica que, por 
mais paradoxal que possa parecer, 
foi o ministro Ludwig, militar e, por-
tanto fora do ramo universitário, o 
que melhor tenha exprimido a com-
plexidade da situação. “Ele disse 
que o governo em geral (não este ou 
aquele) não entendeu que a univer-
sidade é sui generis e não pode es-
tar sujeita às mesmas regras de uma 
repartição meramente burocrática.” 
Para o docente, o governo pode até 
ter boa intenção de corrigir e man-
ter as coisas bem, “mas nunca se 
ocupou com esse detalhe que é im-

portantíssimo, de dar à universidade 
uma autonomia, uma legislação, re-
gras do jogo para o dia a dia, que lhe 
permitam agir corretamente, sem os 
problemas gerados pelo uso de um 
tratamento contábil comum a repar-
tições totalmente diferentes nos seus 
objetivos e na sua maneira de agir”. 

Nesse sentido, se confessa 
“francamente autonomista, mas cla-
ro que não quero uma liberdade to-
tal, porque evidentemente entendo 
que a universidade é um órgão do 
governo e tem que agir dentro das 
linhas gerais da administração pú-
blica”. No entanto, ele acredita que 
a instituição deveria ter mais liber-
dade de ação para que os reitores 
pudessem assinar um papel, que é 
conveniente e necessário para dar 
solução a um problema, sem tanta 
dificuldade. Nesse sentido, desta-
ca o papel das fundações que, em 
sua opinião, têm prestado excelente 
serviço às universidades como al-
ternativa possível para contornar a 
rigidez das regras administrativas e 
burocráticas. Não esquece, porém, 
a condição da Faurgs (Fundação de 
Apoio à UFRGS) como órgão externo 

à UFRGS.  “A nossa fundação é exce-
lente, mas ela não é a universidade, 
é um filho emancipado que – claro 
– procura colaborar com os pais.” 

Deseja que um dia os procedi-
mentos que a Fundação faz possam 
ser realizados pela Universidade am-
parada numa legislação adequada 
às suas peculiaridades, porque a 
instituição não existe apenas para 
dar aula. “Os objetivos da UFRGS já 
estão definidos. Antes eram relacio-
nados à formação de profissionais 
competentes e hoje são amplos, co-
laborando em assuntos de interesse 
da coletividade. Nesse aspecto, acho 
que nossos reitores têm procurado 
estender seu campo de ação, sem-
pre visando fazê-la forte e eficiente e 
a melhorar a qualidade de ensino”, 
comenta o professor. Ele explica que 
se trata de um processo continuado 
de construção, que “teve grande im-
pulso no período de Elyseu Paglioli, 
foi a preocupação dos que o sucede-
ram e continua sendo do atual, Ale-
xandre Netto. Cada um deles deixou 
a marca da sua personalidade, mas 
a diretriz foi a mesma.”
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FERNANDO IRAJÁ FÉLIX DE CARVALHO

2012 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

No início dos anos 1960, os 
homens eram ampla maioria 
entre os estudantes da Fa-

culdade de Agronomia da UFRGS. 
No quadro docente, houve apenas 
duas mulheres lecionando – e não 
simultaneamente –, e elas pode-
riam, inclusive, ser consideradas as 
exceções que confirmam a regra. Em 
relação ao espaço físico, naquela 
época os professores usavam o ter-
reno em que atualmente se encon-
tra o Campus do Vale para dar aula 
prática, plantando batata e mandio-
ca, por exemplo.  Foi nesse contexto 
que Fernando Irajá Félix de Carva-
lho começou a dar aulas no curso.

Natural de Caçapava do Sul, já fa-
zia alguns anos que morava em Porto 
Alegre quando, em 1959, entrou na 

O AGRÔNOMO QUE LANÇOU VARIEDADES DE CEREAIS E 
CULTIVOU SEU AMOR PELO CAMPO

“Até pouco tempo atrás, o agrônomo 
era aquela pessoa que entendia de 
solos, de plantas, do preparo da terra, 
de pragas e moléstias, e possuía 
uma ampla formação agronômica. 
Hoje, o profissional que entendia de 
tudo está desaparecendo, porque a 
formação tende cada vez mais para a 
especialização.”

Universidade para estudar na Escola 
de Agronomia e Veterinária. Durante 
o curso de graduação, recebeu uma 
bolsa de estudos do estado do Rio 
Grande do Sul, que se tornaria a pri-
meira de uma série. Posteriormente, 
voltou a ser beneficiado com bol-
sa, desta vez outorgada pelo CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico), para 
fazer o mestrado em Fitotecnia na 
própria UFRGS, onde já trabalhava.

Muitas vezes homenageado por 
seus estudos na área de melhora-
mento genético de plantas e pes-
quisas que levaram ao lançamento 
de variedades de aveia ou de trigo, 
colaborador no processo de orga-
nização da Embrapa, consultor da  
Capes (Comissão de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior), do CNPq e autor de cinco livros  
técnico-científicos, Fernando Carva-
lho dedicou trinta anos às atividades 
de ensino, pesquisa e extensão na 
UFRGS. Depois de pedir sua aposen-
tadoria para que outro docente pu-

1959 
 COMEÇA A CURSAR AGRONOMIA DA UFRGS

1963 
ASSUME COMO PROFESSOR NA ESCOLA  

DE AGRONOMIA EM QUE HAVIA SE  
FORMADO NO ANO ANTERIOR

En
tr

ev
ist

a 
co

nc
ed

id
a 

em
 fe

ve
re

iro
 d

e 
20

13
.  

Fo
to

: F
lá

vi
o 

Du
tr

a



68 69

desse candidatar-se à sua vaga, fez 
novo concurso público e recomeçou 
a carreira em outra universidade.

Ele era o tipo de profissional que 
trabalhava, em geral, de dez a doze 
horas por dia. Por isso, diz que do 
que mais sente saudade da UFRGS 
é daquela vivência intensa na insti-
tuição. Mesmo gostando tanto, deci-
diu pedir sua aposentadoria quando 
completou o tempo de trabalho ne-
cessário para ter esse direito. Logo 
sentiu falta da vida acadêmica e, 
por meio de novo concurso, voltou 
a dar aulas, dessa vez na Universi-
dade Federal de Pelotas. Ficou lá 
até completar 70 anos, quando foi 
aposentado por idade. Comenta 
que é muito mais difícil suportar a 
compulsória do que a voluntária, 
pois é extremamente duro inter-
romper uma rotina de tantos anos.

Fernando diz que naquele tem-
po em que começou a lecionar e a 
plantar no terreno da Universidade 
ao redor da Agronomia já iniciava 
sua dedicação extrema à pós-gra-
duação. “Eu achava que precisava 
ser PhD para poder ajudar a pós-
-graduação da Universidade, porque 
tinha conhecimento de convênios 
existentes entre ela e instituições 
dos Estados Unidos por meio do 
programa MEC/USAID.” O docen-

te tornou-se doutor em Genética 
e Melhoramento de Plantas pela 
Universidade da Califórnia – Davis 
(1974) e foi um dos poucos brasi-
leiros dessa área a ser agraciado 
com bolsa da Fundação Rockfeller. 
“Foi bom para a instituição também, 
porque o Fitomelhoramento, que é a 
minha área, nem existia aqui como 
disciplina e seu conteúdo ainda in-
tegrava a de Plantas e Lavoura.” 

Em menos de sete anos, a Fa-
culdade já tinha uma equipe de seis 
professores com formação em nível 
de doutorado no campo de melho-
ramento genético de plantas. Fer-
nando conta que alguns logo saíram 
da UFRGS e foram para empresas 
privadas, porque nelas ganhariam 
três ou quatro vezes mais. Mesmo 
assim, considera que essa foi a sua 
grande realização, pois costuma-
va ter um número enorme de estu-
dantes de mestrado, doutorado e 
também de iniciação científica. Em 
pouco mais de vinte anos, orientou 
45 dissertações de mestrado e 16 
teses de doutorado, além de ter 
apresentado mais de 450 trabalhos 
em reuniões e congressos nacio-
nais e internacionais. “Hoje eu sinto 
tristeza de ver que a ideia inicial foi 
deturpada, pois se abriram várias 
frentes sem a mínima condição.” 

Na época do reitor Earle Macar-
thy Moreira (1980 – 1984), o pro-1966 

COMEÇA AS PESQUISAS DE  
MELHORAMENTO DE TRIGO E AVEIA NO  
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA

fessor participou de um embate no 
Conselho Universitário para tornar-
-se titular. “Havia 16 vagas para essa 
classe na carreira, e o Reitor e o pro-
fessor Gerhard Jacob se reuniram 
comigo, ainda muito jovem, e me dis-
seram: uma vaga para cada departa-
mento. Essa era a prática usual das 
instituições àquela época, mas achei 
que não era justo, porque em alguns 
departamentos havia bastante gen-
te preparada, mas não em todos. 
Sai dali dizendo que não queria mais 
nem ser membro do Consun. Fiz uma 
tese em nove dias para concorrer a 
professor titular em Santa Catarina. 
Passei, e o reitor de lá, que também 
tinha feito o mesmo concurso e fica-
do em sétimo lugar em que fui o pri-
meiro, me disse: ‘Fernando, agora tu 
vais vir para cá e tomar posse, não 
tens escolha’. Pedi licença aqui e as-
sumi lá, onde desempenhei o cargo 
para o qual fui aprovado pelo período 
de dois anos.” Em 1982, voltou para 
a UFRGS e assumiu como titular.

“A UFRGS é uma mãe, porque eu 
trabalhava no que gostava e ainda 
ganhava para fazer isso”, diz o do-
cente. Ele acrescenta que durante 
muito tempo participou dos comitês 
do CNPq e da Capes, que exigiam 
que viajasse com certa frequência, 
e a Universidade nunca colocou 
qualquer barreira ou impediu que 
se ausentasse. Integrou, também, 

a equipe de criação da Embrapa e, 
nos primeiros anos da década de 
1970, precisava ir a Brasília periodi-
camente, pois era a fase de organi-
zação da empresa. Para Fernando, 
as poucas dificuldades que enfren-
tou em sua carreira estavam vincula-
das à sua própria personalidade, ao 
fato de ser muito enérgico. Fazendo 
uma espécie de autoanálise, diz que 
era extremamente exigente com as 
pessoas que trabalhavam com ele.

Em sua relação com a instituição 
nunca houve grandes problemas, e o 
docente faz um paralelo entre esta e 
a vida de um casal. “Às vezes, a pes-
soa reclama do café, que não está 
bom, ou da roupa, que não encontra, 
mas isso não significa que o casa-
mento tenha problemas”, exemplifi-
ca. O que mais sentiu, enquanto pas-
sava por essa fase, foi a transição 
para a presença da mulher na Agro-
nomia. Comenta que, no início, o cur-
so só tinha uma professora – Julieta 
Neves Botelho –, que lecionava Solos 
e dava, inclusive, aula de campo. To-
dos a respeitavam. Naquela época, 
era quase impensável uma mulher 
professora na área. Eram poucas as 

1970 
CONCLUI O MESTRADO EM FITOTECNIA PELA 

UFRGS

1974 
TORNA-SE DOUTOR EM GENÉTICA E 
MELHORAMENTO DE PLANTAS PELA 

UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA – DAVIS - EUA
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que, como ela e Ema Leboute (pos-
teriormente), seguiam a carreira. 

Fernando conta que não aceitava 
que mulher trabalhasse com ele, até 
que uma jovem chamada Alcenise 
Pfeifer entrou na equipe. “Eu dei um 
trabalho para ela, e hoje, se estives-
se em seu lugar, eu sairia correndo 
por essa porta e me deixava falando 
sozinho. Era para ela desistir, mas 
não consegui. Ela começou a me so-
licitar equipamentos e estrutura ex-
perimental para realizar a atividade. 
Nosso grupo tinha três funcionárias, 
uma vez que a dissertação de Alceni-
se tratava da competição no cresci-
mento do trigo de baixa e de alta es-
tatura. Ela misturava as plantas que 
geneticamente eram anãs com as de 
porte alto e também fazia cruzamen-
tos artificiais para ver o que ocorria a 
cada geração. A jovem era tão com-
petente que fez concurso para pro-
fessora de Melhoramento Animal, do 
Departamento de Zootecnia, e tirou 
primeiro lugar.” O docente sente or-
gulho de ter convivido com vários es-

tudantes brilhantes e que hoje ocu-
pam posições de destaque nas áreas 
de ciência e de tecnologia do país.

Cultivar respeito e admiração por 
algumas pessoas que o cercam é um 
hábito antigo de Fernando. Quando 
era aluno da Universidade, ele teve 
uma série de professores aos quais 
se refere como sensacionais e que, 
à época, o fizeram pensar que aque-
las aulas que eles ministravam já va-
liam o curso. Cita, como exemplos, 
Rubem Marcos, Ismar Barreto – a 
quem destaca também como sendo 
o melhor agrônomo que conheceu -, 
José Cândido Leal, Cícero Menezes 
de Moraes e Álvaro Xavier. Diz que 
esses docentes, com o tempo, se 
tornaram seus amigos e o ajudaram 
muito a crescer em todos os sentidos.  

Nos dois primeiros anos de sua 
carreira, ele morou na Estação Ex-
perimental de Eldorado do Sul, que 
ainda se chamava Centro Agronô-
mico e pertencia ao município de 
Guaíba. Conta que, naquele tempo, 
os produtores não acreditavam que 
algo pudesse crescer lá e condena-
vam qualquer tentativa de fazer pes-
quisas na área. Ele acreditava na 
possibilidade e como sempre gostou 
muito de trabalhar em equipe, fa-
zia experimentos com trigo e aveia, 
dos quais participavam muitos alu-
nos e vários outros professores. Diz 
que eram grupos em que todos tra-

1982 
ASSUME COMO PROFESSOR TITULAR

1989 – 1992 
EXERCE A FUNÇÃO DE PRÓ-REITOR DE 
ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

1995
APOSENTA-SE COMO PROFESSOR TITULAR  
DA UFRGS, PARTICIPA DE NOVO CONCURSO  
PÚBLICO E COMEÇA A LECIONAR NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

balhavam com o mesmo empenho.
A filha mais velha nasceu no 

Centro, e ele e a esposa seguiram 
morando lá até a chegada dos filhos 
gêmeos, quando eles repensaram a 
situação e preferiram voltar a Porto 
Alegre, onde continuou dando aulas 
na graduação e na pós-graduação. 
Em sua vida na UFRGS, chegou a as-
sumir cargos administrativos, como o 
de pró-reitor de Assistência à Comu-
nidade Universitária (1989–1992), 
mas o que o tornou mais conhecido 
foi sua atuação como líder de muitos 
projetos de pesquisa e de geração 
de tecnologia para cereais de inver-
no, especialmente aveia e trigo, dos 
quais lançou diversas variedades.

A Agronomia da UFRGS progre-
diu de forma expressiva nas últimas 
décadas, segundo avaliação do pro-
fessor. Ele salienta que essa evolu-
ção se deu, principalmente, na área 

científica, no que diz respeito a pes-
quisas. Por outro lado, acredita que, 
em termos de identidade profissio-
nal, houve certa influência das mu-
danças significativas que ocorreram 
em áreas de grande importância 
na atividade econômica. Até pouco 
tempo atrás, o agrônomo era aque-
la pessoa que entendia de solos, 
de plantas, do preparo da terra, de 
pragas e moléstias, e possuía uma 
ampla formação agronômica. Hoje, 
aquele profissional que entendia de 
tudo está desaparecendo, porque a 
formação tende cada vez para a es-
pecialização. “E vai indo num funil, 
de tal maneira, que a pessoa não en-
tende nada de irrigação, nada de dre-
nagem, nada de armazenamento”, 
comenta o docente. Em sua opinião, 
essa transformação foi uma perda, e 
ele gostaria muito que ainda formas-
sem profissionais com aquele perfil. 
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FERNANDO CLAUDIO ZAWISLAK 

2008
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO
DA UFRGS

“O fato de eu ter decidido mudar de 
uma área de pesquisa mais explorada 
e velha para uma totalmente nova no 
Brasil e na América do Sul foi um ponto 
muito positivo para mim, para os meus 
colegas e para a Universidade.”

SEU PIONEIRISMO EM PESQUISA EXPERIMENTAL ABRIU 
CAMINHO PARA AS NOVAS GERAÇÕES DE CIENTISTAS

São mais de 50 anos de con-
vívio quase diário, respeito e 
dedicação. O relacionamen-

to de Fernando Claudio Zawislak 
com a UFRGS gerou importantes 
frutos na área acadêmica e grande 
admiração recíproca. Esse senti-
mento é expresso por ele em pa-
lavras, trabalho e produção cientí-
fica. O reconhecimento por parte 
da instituição é demonstrado pelo 
apoio às demandas profissionais 
e pelo título de Professor Emérito. 

A trajetória de Zawislak na Uni-
versidade é marcada pelo pionei-
rismo. Foi o primeiro professor a 
lecionar Física no Colégio de Apli-
cação, a trabalhar na pesquisa ex-
perimental do Instituto de Física, 
a tornar-se doutor na área, em for-
mação realizada no Rio Grande do 
Sul, e a coordenar um laboratório de 
implantação iônica no continente. 

Os números são contundentes e 
ajudam a dimensionar a capacidade 
de trabalho e a dedicação à pesquisa 
e ao ensino. Ainda atuando, apesar 
de ter sido aposentado “à revelia” aos 
70 anos, ele participou de 72 confe-
rências e reuniões internacionais, 
publicou quatro livros e 173 artigos 
em periódicos e revistas especiali-
zadas, orientou e segue orientando 
dissertações de mestrado e teses de 
doutorado, e ainda encontrou tempo 
para dar aulas, desempenhar cargos 
administrativos na Universidade, or-
ganizar congressos, viajar a mais de 
cinquenta países, desenvolver ati-
vidades específicas em sociedades 
científicas e nas instâncias de elabo-
ração de políticas para a área. Como 
se isso fosse pouco, também foi o 
responsável pela criação na UFRGS, 
em 1981, do primeiro Laboratório 
de Implantação Iônica da América 
Latina, o qual coordenou por mais 
de duas décadas e ajudou a torná-
-lo o que é hoje: o maior e mais bem 
equipado laboratório dessa região. 

1957
CONCLUI O CURSO DE FÍSICA NA ENTÃO 

FACULDADE DE FILOSOFIA DA UFRGS

1958
CURSA ESPECIALIZAÇÃO EM FÍSICA NA UFRGS

1959
COMEÇA SUA CARREIRA DOCENTE COMO  

AUXILIAR DE ENSINO DO INSTITUTO DE FÍSICA
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Conquistou prêmios, distinções, 
reconhecimento internacional e 
ajudou a projetar a Universidade 
no exterior. O Professor Emérito da 
UFRGS e Profesor Invitado de duas 
instituições de Cuba recebeu a Or-
dem Nacional do Mérito Científico 
do governo brasileiro, em nível de 
comendador. A distinção depois foi 
elevada para a Ordem da Gran Cruz, 
a mais alta honraria a um pesquisa-
dor do país. Apesar de sentir orgulho 
por ter seu trabalho reconhecido, 
mantém sua habitual discrição, in-
clusive sobre o tema. É preciso pres-
tar atenção no mural que existe na 
sala que ocupa no Campus do Vale 
para perceber, em meio a uma série 
de anotações, a foto do ex-presiden-
te Lula lhe entregando a medalha, 
a faixa e a passadeira a que fez jus 
com a importante condecoração.

O neto de poloneses que nasceu 
na região das Missões (onde hoje 
é o município de Ubiretama) entrou 
na UFRGS como aluno em 1954 e 
começou como professor do Colé-

gio de Aplicação em 1957, sendo 
o primeiro a dar aulas de Física na-
quela escola. Aliás, pioneirismo é a 
principal característica de sua car-
reira. Em 1958 foi contratado como 
auxiliar de laboratório da Escola de 
Engenharia. No ano seguinte, e após 
um breve curso na Universidade de 
São Paulo (USP), tornou-se o primei-
ro professor da parte experimental 
do recém-criado Instituto de Física, 
que contava com Gerhard Jacob, 
Darcy Dillemburg e Theodor Ma-
ris na área de física teórica. Voltou 
à USP para fazer doutorado, mas o 
começo da atividade de pesquisa 
no Instituto fez com que decidisse 
voltar e terminar o curso aqui sob a 
orientação do professor convidado 
John Rogers (EUA), tornando-se o pri-
meiro doutor em Física formado no 
próprio Rio Grande do Sul. Em 1968 
viajou com a esposa Beatriz e o filho 
Paulo para os Estados Unidos, para 
fazer pós-doutorado no California 
Institute of Tecnology (Pasadena) e 
trabalhar com a técnica de correla-
ção angular. Ao voltar, formou uma 
equipe de pesquisa que projetou 
a Física da UFRGS internacional-
mente durante a década de 1970.

O êxito conquistado pelo grupo 
não foi suficiente, no entanto, para 
a sua manutenção. Em uma inicia-
tiva de visão e coragem, Zawislak 
deu o passo mais importante de 

1961
CRIA, COM OUTROS COLEGAS, E PASSA A CO-
ORDENAR O PRIMEIRO GRUPO DE PESQUISA 
EXPERIMENTAL NA ÁREA DE FÍSICA NUCLEAR 
USANDO A TÉCNICA DE CORRELAÇÃO ANGULAR 
GAMA-GAMA

1967
CONCLUI O DOUTORADO EM FÍSICA PELA 
UFRGS COM A DEFESA DA TESE “ESTUDOS  
EXPERIMENTAIS DE ESTRUTURA NUCLEAR  
PELO MÉTODO DA CORRELAÇÃO ANGULAR”, 
PELA QUAL RECEBE DISTINÇÃO DE LOUVOR

sua carreira: fechou o laboratório 
para dar início a um novo campo 
até então inexistente e desconheci-
do por aqui: a implantação iônica e 
o uso de técnicas de feixes de íons 
para análise de materiais. “Chegou 
um momento, em 1979, que eu já 
tinha formado vários doutores em 
Física Nuclear e Correlação Angular 
e disse assim: está fechado este la-
boratório, eu vou para outra área.” 
Distribuiu o equipamento – mandou 
boa parte dele para uma entidade do 
interior de São Paulo – e foi para a 
França, onde ficou durante um ano 
aprendendo e trabalhando como 
pesquisador visitante no laboratório 
de Orsay. Paralelamente, começa-
va a reunir recursos para a compra 
de um acelerador de partículas que 
custava milhões de dólares, o que foi 
conseguido por intermédio da Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos). 

Atitudes assim não eram comuns 
no Brasil, pois a falta de recursos fa-
zia com que cada pesquisador que 
tinha um laboratório o mantivesse a 
qualquer custo, mas Zawislak achou 
que deveria mudar e o fez. Hoje sen-
te orgulho de ter feito essa arriscada 
opção que se converteu em um gran-
de sucesso. “O fato de eu ter decidi-
do mudar de uma área de pesquisa 
mais explorada e velha para uma to-
talmente nova no Brasil e na Améri-
ca do Sul foi um ponto muito positivo 

para mim, para os meus colegas e 
para a Universidade”. Salienta que 
o sucesso da iniciativa se deve, em 
grande parte, ao apoio recebido da 
Finep para a aquisição dos dois ace-
leradores de partículas – o primeiro 
em 1981 e o outro em 1996 – que 
exigiram um investimento total de 
seis milhões de dólares.  No Labora-
tório são modificadas as proprieda-
des de matérias através da implanta-
ção de íons em seu interior tornando, 
por exemplo, ligas metálicas e polí-
meros mais resistentes que os origi-
nais. A ferramenta que muda as ca-
racterísticas elétricas das matérias 
é um dos processos empregados na 
fabricação de circuitos integrados e 
também para a criação de novos ma-
teriais que não existem na natureza.

O professor relutou em aceitar a 
aposentadoria compulsória aos 70 
anos e defendia a ideia de que esta 
fosse postergada para os 75 anos, 
porque ainda não estava preparado 
para parar. Passados seis anos des-

1968 – 1969
FAZ PÓS-DOUTORADO NO INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA DA CALIFÓRNIA, EUA

1972 – 1976
É O COORDENADOR DO PROJETO  

MULTINACIONAL DE FÍSICA DA OEA

1979
MUDA DE ÁREA DE PESQUISA, PASSANDO A 

TRABALHAR NO CAMPO DA IMPLANTAÇÃO IÔNICA 
E USO DE TÉCNICAS DE FEIXES DE ÍONS PARA 

MODIFICAÇÃO E ANÁLISE DE MATERIAIS
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se fato, considera que aquele tempo 
extra que pleiteava seria suficien-
te para encerrar a carreira docente 
“porque depois começa a ficar difícil 
aguentar o tirão de dar aulas além 
das outras atividades”. Gostava de 
lecionar e o fez por quase 50 anos, 
período do qual guarda inúmeras 
recordações boas e algumas bem 
curiosas. Afinal, comenta divertido, 
diz o povo que todo físico é um pouco 
maluco. Assim, vez por outra precisa-
va escutar os argumentos de algum 
aluno que afirmava ter encontrado 
um erro na equação de Schrödinger 
- famosa equação proposta pelo físi-
co austríaco Erwin Schrödinger, em 
1925, e que descreve a evolução 
temporal de um estado quântico de 
um sistema físico – quando, é claro, 
ele apenas não a tinha entendido.

Há mais de trinta anos teve um 
aluno que dizia viajar em naves es-
paciais, e um dia chegou à aula bem 
cedo e falou: “professor, ontem a 
nave que me trouxe de volta, des-
ceu aí no Morro da Polícia, perto de 
umas rochas e uma delas está cha-
muscada. Acho que tem radioativi-

dade. O senhor tem um medidor?” 
Zawislak logo percebeu o que o alu-
no queria e disse “não, não tenho. 
Só temos um medidor que fica aqui 
dentro do laboratório, então não há 
um que possas levar”. Ele respon-
deu “está bem”. No dia seguinte, o 
jovem chegou com um saco com 30 
quilos de pedras da rocha que ele 
havia quebrado e perguntou “agora 
o senhor pode medir?”. O docen-
te se sentiu na obrigação de medir, 
mas teve o cuidado – porque os 
medidores de radioatividade osci-
lam muito – de diminuir a sensibi-
lidade do equipamento para poder 
mostrar ao jovem que não havia ra-
dioatividade. Estava lá medindo e 
dizendo “olha, não tem nada mes-
mo”, quando passou um dos seus 
doutorandos e disse, “mas profes-
sor, o senhor está na escala menos 
sensível!”. O professor colocou na 
outra escala e o aparelho começou 
a pular, levando o estudante a pen-
sar que estava finalmente compro-
vando suas viagens interestelares. 

Fernando – como o tratam alu-
nos, amigos e colegas - diz que já 
não tem o mesmo entusiasmo que 
tinha aos 30 anos, embora seja di-
fícil percebê-lo, pois é com imensa 
empolgação que fala de sua car-
reira, de alunos, de projetos em 
desenvolvimento ou a começar na 
Universidade. Pretende continuar 

1981
ASSUME COMO PESQUISADOR VISITANTE POR 
UM ANO NO LABORATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO 
IÔNICA DE ORSAY, UNIVERSIDADE DE PARIS, 
FRANÇA; TORNA-SE MEMBRO TITULAR 
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS; 
OCORRE A FUNDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 
IMPLANTAÇÃO IÔNICA DA UFRGS, O QUAL CO-
ORDENA DESDE O INÍCIO

trabalhando porque ainda tem ideias 
a desenvolver e conta com o apoio do 
Instituto, em que mantém sua sala e 
se sente livre para fazer o que gos-
ta. É com visível satisfação que co-
menta que o grupo de Implantação 
Iônica segue muito bem nas mãos 
dos jovens pesquisadores. “Fiquei 
mais cinco anos como coordenador 
depois da minha aposentadoria e 
nesse ínterim consegui ser substituí-
do por um pesquisador bem mais jo-
vem, entusiasmado, e a equipe está 
indo maravilhosamente bem. Isso 
me deixa muito feliz porque há um 
investimento de milhões de dólares 
no laboratório e seria uma pena que 
isso se esfacelasse, se dividisse”.

Casado com a ex-aluna Beatriz, 
pai de Paulo e avô de dois meninos, 
considera-se plenamente realizado 
na vida pessoal e na carreira profis-
sional. Formou muitos alunos e foi 
o grande responsável pela criação, 
pela consolidação e pelo reconhe-
cimento internacional desse centro 
de excelência que atrai profissionais 
e eventos de todo o mundo nesse 
ramo da Física. “Nosso grupo tem 
pesquisadores de muito bom nível, 
trabalhamos em pesquisas de ponta 
e tivemos muito sucesso nelas, prin-
cipalmente na investigação básica. 
A parte aplicada também se faz um 
pouco, mas ainda não tanto quan-
to eu gostaria.” Para o professor, a 

conexão entre a pesquisa básica e 
a industrial, a transferência de ino-
vação tecnológica é uma questão 
ainda um pouco difícil no Brasil. Re-
conhece que a situação melhorou 
nos últimos anos, mas ainda está 
longe de alcançar o nível desejado.

Aliás, essa é a nova bandeira de-
fendida pelo docente. Nos discursos 
de agradecimento que apresentou 
nas solenidades de Professor Emé-
rito (UFRGS) e de Mérito Sylvio Tor-
res (Fapergs - Governo do Estado), 
em artigos enviados à imprensa e 
sempre que tem oportunidade, fala 
da imperiosa necessidade de que 
sejam estabelecidos mecanismos 
que promovam a integração univer-
sidade-indústria para que o conhe-
cimento gerado na primeira possa 
transformar-se em inovação tecnoló-
gica. Ressalta o papel de destaque 
da UFRGS no cenário nacional e o or-
gulho que sente por isso. Cita, ainda, 
o bom desempenho internacional 
do Brasil nas áreas de pesquisa e  

1995
RECEBE A DISTINÇÃO DA ORDEM NACIONAL 

DO MÉRITO CIENTÍFICO NA CLASSE DE 
COMENDADOR DO GOVERNO FEDERAL

2003
ASSUME COMO MEMBRO DO CONSELHO 

CONSULTIVO DA FINEP (FINANCIADORA 
DE ESTUDOS E PROJETOS), VINCULADA AO 

MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
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pós-graduação, formando mais de 
doze mil doutores por ano e alcan-
çando a 13.ª posição em volume 
de produção científica. No entan-
to, esses profissionais não saem 
para a indústria. “Os doutores que 
formamos têm de ir para a esfera 
acadêmica. Isso é bom para a uni-
versidade porque ela cresce e a 
produção científica de muito bom 
nível aumenta, só que seria melhor 
se eles pudessem sair para traba-
lhar na parte aplicada, na inova-
ção tecnológica, em lugar de conti-
nuar em torno de seu orientador.” 

Acredita que é dever das univer-
sidades em geral melhorar a quali-
dade do ensino de graduação, em 
especial nas engenharias. “O Brasil 
forma 30 mil engenheiros por ano, 
só que, destes, só 10 mil têm for-
mação de bom nível. Esse número 
é bem inferior ao de outros países 
menores – como a Coreia do Sul – e 
o governo necessita resolver o pro-
blema, pois uma economia em cons-
tante crescimento como a nossa 
precisa de mão de obra competen-
te em todos os setores industriais.” 
O docente diz que esse problema 
o aflige e propõe a criação de no-

vas escolas especializadas, como 
o ITA (Instituto de Tecnologia Aero-
náutica, em São José dos Campos, 
SP) para outras áreas como petró-
leo, metalurgia, frutas e biologia.

Na opinião do professor, a me-
lhoria do ensino secundário também 
é fundamental para que aumente a 
qualidade da graduação, pois, ape-
sar da seleção através do vestibular, 
nem todos os que entram na institui-
ção estão bem preparados. “A UFRGS 
deveria investir mais na formação de 
novos professores do ensino secun-
dário e do fundamental, e na recicla-
gem dos que estão trabalhando.” Ele 
acredita que a Universidade deveria 
aproveitar a estrutura que terá no li-
toral norte para oferecer cursos de 
licenciatura e preparar os professo-
res da região. Outras iniciativas que 
poderiam ser desenvolvidas na Uni-
versidade para impulsionar o desen-
volvimento e a inovação tecnológica 
são, segundo o docente, organizar 
um agressivo programa de estágios 
nas empresas da região, enviar es-
tudantes para cursar doutorado em 
países em que a inovação tecnológi-
ca está crescendo, promover ativida-
des que incentivem e valorizem o em-
preendedorismo e ter uma atuação 
mais agressiva junto aos órgãos de 
financiamento de pesquisa no país.

A Fapergs (Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Rio Grande do Sul) 

2004
RECEBE A HONRARIA DA ORDEM NACIONAL 
DO MÉRITO CIENTÍFICO, NA CLASSE GRÃ-CRUZ 
DO GOVERNO FEDERAL, E TAMBÉM OS TÍTU-
LOS DE “PROFESOR INVITADO” CONCEDIDOS 
PELA UNIVERSIDADE DE HAVANA (CUBA) E 
PELO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS NUCLEARES (CUBA)

é uma das grandes preocupações 
de Zawislak. Na opinião do profes-
sor, a criação da entidade há mais 
de 40 anos foi uma conquista dos 
pesquisadores e hoje ela necessita 
do apoio deles e de uma presença 
mais efetiva da UFRGS para recu-
perar-se. Importante para o Estado, 
a entidade pode estabelecer o elo 
que falta entre as universidades e 
o setor produtivo para promover a 
transformação do conhecimento em 
inovação tecnológica. Ele acredita 
que a Universidade deveria parti-
cipar mais ativamente da Fapergs 
para ajudar a desenvolver e fortale-
cer o sistema de ciência e tecnolo-
gia do Rio Grande do Sul e realizar 
projetos de interesse do Estado em 
parceria com a indústria, como foi 
tentado há muitos anos quando ele 
estava no Conselho da Fundação. 

A Universidade mudou muito des-
de que Zawislak passou a fazer parte 
de sua história. Desses mais de 50 
anos de UFRGS, o professor destaca 
a ida de várias unidades para o Cam-
pus do Vale como a mais positiva. O 
Instituto de Física foi o primeiro a ser 
transferido para lá (1982), porque ha-
via chegado o primeiro acelerador de 
partículas para começar a trabalhar 
na área de implantação iônica. “Não 
seria bom colocá-lo onde funciona-
va o laboratório naquele momento, 
porque estava no hall do prédio do 

centro”, explica. A administração da-
quela época construiu rapidamente 
o prédio no Campus e ele logo foi 
instalado. “Começamos a trabalhar 
aqui no Vale quando o Instituto ain-
da estava lá no centro, assim, somos 
os pioneiros a vir para cá.” Avalia que 
hoje praticamente todas as áreas da 
pesquisa estão lá. Em sua opinião, 
estas e a pós-graduação se desen-
volveram muito no período, graças 
a “algumas pessoas que realmente 
mudaram a face da instituição, pró-
-reitores e reitores que apoiaram 
muito essas áreas”. Relembra que 
a pesquisa na instituição começou 
com iniciativas da Genética, e a Fí-
sica fez o mesmo um pouco depois. 
Há trinta anos a Universidade teve a 
visão de apoiar a pós-graduação, e 
nesse sentido a atuação do profes-
sor Gerhard Jacob como pró-reitor foi 
extremamente importante, afirma. 

O pioneiro em diversas ativida-
des e áreas científicas que se tornou 
referência profissional e comenda-
dor nacional se considera feliz e rea-
lizado. Ligado afetivamente à institui-
ção que ajudou a fortalecer, deseja 
que “as futuras gerações trabalhem 
com afinco para transformar a nossa 
universidade na melhor do Brasil”.

2007
RECEBE O PRÊMIO DE MÉRITO CIENTÍFICO SYLVIO 

TORRES, DA FAPERGS (FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)
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FRANCISCO MAURO SALZANO 

1999
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Temos um grupo bastante numeroso 
de jovens aqui, e no programa de 
pós-graduação costumamos ter mais 
de cem candidatos a doutorado e um 
número equivalente ao mestrado. 
Espero que sigamos crescendo. 
O nosso é o único programa de 
pós-graduação em Genética do Brasil 
que tem nota sete da Capes.”

MAIS DE CINQUENTA ANOS DE PROTAGONISMO NA 
PESQUISA JUNTO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS

Recebeu dois convites oficiais e 
uma sondagem para ir traba-
lhar nos Estados Unidos, mas 

não os aceitou, pois acredita que o 
pesquisador tem um compromis-
so com a sociedade em que vive e 
porque gosta do Brasil. Em momen-
to algum da sua carreira, tampou-
co, pensou em trocar a UFRGS por 
qualquer outra universidade porque 
tem paixão pela instituição que con-
sidera a sua casa. O cientista que se 
destacou internacionalmente pelos 
seus estudos sobre migração hu-
mana, em especial das populações 
indígenas, viajou muito por diver-
sos países, mas nunca quis sair de 
Porto Alegre de maneira definitiva.

Há 56 anos, Francisco Mauro 
Salzano dedica seu tempo e conhe-
cimento à pesquisa em Genética Hu-
mana, tornando-se uma das princi-
pais autoridades no que diz respeito 
às comunidades xavante do Brasil 
central. Desenvolveu, com o esta-
dunidense James Neel, um modelo 
de estrutura populacional que tenta 
explicar as migrações das comunida-
des indígenas ao longo dos tempos 
por meio de fissões e fusões nos gru-
pos. Não deixou, no entanto, de tra-
balhar em outras áreas da pesquisa 
genética, como a evolução humana, 
a chegada do homem às Américas 
e a área médica. Como a maioria 
dos eméritos, recebeu aposentado-
ria compulsória aos 70 anos, mas 
segue trabalhando como professor 
colaborador com o apoio de seu de-
partamento. Diz que a única coisa 
que mudou nos últimos tempos é a 

1950
CONCLUI A GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA  

NATURAL PELA UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO GRANDE DO SUL

1952 – 1955
CURSA DOUTORADO EM CIÊNCIAS  
BIOLÓGICAS (BIOLOGIA GENÉTICA)  

PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

1957
CONCLUI PÓS-DOUTORADO PELA UNIVERSIDADE 

DE MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS
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dificuldade para se locomover, em 
função da idade, para fazer viagens 
muito longas de avião e ir a congres-
sos, por exemplo. A produção para 
apresentar nesses encontros e a 
vontade de participar nunca dimi-
nuíram, assim como o entusiasmo 
em relação à pesquisa e à docência.

Seu ingresso nesse campo ocor-
reu mais ou menos por acaso. Em 
1949 estava fazendo o curso de 
História Natural na Faculdade de 
Filosofia da Universidade quando 
recebeu um convite do professor An-
tônio Rodrigues Cordeiro para esta-
giar no laboratório que este estava 
montando. “Trabalhava com uma 
mosquinha de frutas chamada dro-
sófila e quando comecei a manipu-
lar esse material me apaixonei. Foi 
amor à primeira vista”, conta. O pro-
fessor explica que a drosófila é um 
organismo modelo, a partir do qual 
se montou toda a genética clássica. 

Nascido em 1928 na cidade de 
Cachoeira do Sul, Salzano veio ain-

da criança para Porto Alegre e, de 
alguma maneira, sempre teve algum 
contato com a UFRGS. “Fiz toda mi-
nha educação em colégio público, 
numa região geograficamente restri-
ta ao parque Farroupilha. O primário 
foi no Instituto de Educação e depois 
fiz admissão para o Julinho que, na 
época, era onde é hoje a Faculdade 
de Ciências Econômicas. Então era 
ali pertinho, na João Pessoa. Meu 
pai era médico formado pela UFRGS 
e ele queria que eu também o fosse.”

Quando terminou o secundário 
no colégio Júlio de Castilhos, estava 
em dúvida se queria ou não ser mé-
dico. Seu interesse por literatura e 
cinema o fazia pensar que talvez de-
vesse ser professor, mas ainda não 
estava decidido. Naquela época não 
havia vestibular unificado, e quem 
quisesse tentar mais de um curso 
necessitava fazer concursos sepa-
rados. Inscrito para os exames dos 
cursos de História Natural e de Me-
dicina, o jovem Salzano participou 
das duas séries de provas escrita e 
oral, e acabou não sendo aprovado 
na faculdade desejada pela famí-
lia. Como não tinha realmente inte-
resse em seguir a carreira médica, 
não se importou com o resultado. 

Os cursos tinham a duração de 
três anos, e quando terminou o se-
gundo da História Natural pensou: 
“Vou me formar daqui a um ano e 

1960
ASSUME A LIVRE-DOCÊNCIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL APÓS A DEFESA DA TESE “ESTUDOS 
GENÉTICOS E DEMOGRÁFICOS ENTRE OS 
ÍNDIOS DO RIO GRANDE DO SUL”

 1973
TORNA-SE MEMBRO TITULAR DA ACADEMIA 
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E RECEBE A 
MEDALHA JUBILEU DE PRATA DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA

não sei nada”. Frustrado, conversou 
com alguns colegas e juntos resolve-
ram fazer um grupo de estudos em 
Zoologia, matéria que não estava 
muito desenvolvida. As aulas ocor-
riam no porão da Faculdade de Direi-
to, pois a Filosofia não tinha prédio 
próprio. Os jovens estavam lá quan-
do o professor Cordeiro - que tinha 
passado um ano se especializando 
em Genética na Universidade de São 
Paulo - os viu estudando e falou da 
importância da Genética. Logo após, 
o docente convidou Salzano e uma 
colega para fazer o estágio onde ele 
permaneceu até o final do curso. Ao 
graduar-se, recebeu uma bolsa e foi 
para São Paulo, onde passou um 
ano especializando-se em drosófi-
las. Quando retornou a Porto Alegre, 
em janeiro de 1952, soube que o 
professor Cordeiro já lhe havia con-
seguido uma bolsa do CNPq - uma 
das primeiras de aperfeiçoamen-
to para investigação científica que 
estavam surgindo no país – para 
continuar pesquisando. “Eu tinha 
passado um ano fora, tinha uma na-
morada aqui e queria casar. Estava 
meio desesperado porque o dinheiro 
da bolsa não saía, então o profes-
sor Bernardo Geisel, que era dire-
tor da Filosofia, começou a me pa-
gar do seu próprio bolso”, comenta.

O recurso do CNPq chegou em 
abril, mas em junho surgiu a oportu-

nidade de ingressar na Universida-
de com a abertura de quatro vagas 
e foi contratado como instrutor de 
ensino. Nunca mais saiu da insti-
tuição que considera a sua própria 
casa. Fez doutorado em São Paulo 
e depois foi para os Estados Uni-
dos, com bolsa da Fundação Rock-
feller, cursar pós-doutorado de um 
ano. Foi lá que iniciou a estudar ge-
nética humana, campo que havia  
recém-surgido. Uma vez, conversan-
do com seu orientador na Univer-
sidade de Michigan, James Neel, 
chegaram à conclusão de que ele 
deveria dedicar-se ao estudo das po-
pulações indígenas do Brasil porque 
é um tópico muito importante e que 
só poderia ser feito aqui. Quando 
voltou ao país, no final de 1957, co-
meçou a trabalhar nessa área, e em 
janeiro do ano seguinte já estava fa-
zendo excursões pelo Rio Grande do 
Sul, e continua até agora. Ao longo 
dos anos, o professor e seu grupo fo-

1983 
TORNA-SE SÓCIO HONORÁRIO DA SOCIEDADE 

DE GENÉTICA DO CHILE E, NO ANO SE-
GUINTE, DA SOCIEDADE VENEZUELANA DE 

ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA

1989 
TORNA-SE MEMBRO TITULAR DA ACADEMIA 

DE CIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA E MEM-
BRO HONORÁRIO DO INSTITUTO REAL DE 

ANTROPOLOGIA DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA; 
E RECEBE PRÊMIO PELA MONOGRAFIA 

“APLICAÇÕES CLÍNICAS DO SISTEMA HLA”, DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
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ram acumulando material biológico 
coletado nessas viagens. O impor-
tante desenvolvimento que houve 
no estudo direto do material genéti-
co – o DNA –permite que ainda hoje 
este seja investigado e analisado.

“A Genética é a ciência do século e 
evoluiu muito nas últimas décadas”, 
diz com a propriedade de quem não 
apenas acompanhou, mas também 
colaborou para esse avanço nos últi-
mos cinquenta anos. Ele explica que 
os métodos de investigação na área 
sofreram uma revolução a partir de 
1953, quando descobriram a estru-
tura do material genético. Isso ocor-
reu simultaneamente com a técnica 
da bioinformática que, assim como 
a nanotecnologia, combinada com o 
desenvolvimento laboratorial, forne-
ceu ferramentas fantásticas. “Hoje 
todos sabem o que é DNA, está na 
boca do povo, como eu digo, mas isso 
era impensável há algum tempo.”

O pesquisador é citado como 
referência por muitos professores, 
inclusive pelos eméritos Fernando 
Zawislak e Darcy Dillenburg. Pelo 
trabalho que vem desenvolvendo ao 
longo da carreira, já recebeu as mais 
significativas distinções nacionais 
que são conferidas a um cientista 
brasileiro, como o Prêmio Almirante 
Álvaro Alberto para Ciência e Tecno-
logia (1994) e a condecoração Grã-
-Cruz da Ordem Nacional do Mérito 
Científico (1995), os internacionais 
“Annual Award” da Ibero-American 
Society of Human Genetics (1997), 
“Franz Boas High Achievement 
Award” (1999) da Human Biology 
Association e o título de Doutor Ho-
noris Causa, da Universidade Paul 
Sabatier (Toulouse III, França), além 
de outros vinte importantes prê-
mios. Considera, no entanto, que o 
momento mais relevante em sua tra-
jetória na UFRGS foi o da outorga do 
título de Professor Emérito, porque 
demonstra que teve sua dedicação 
reconhecida dentro da própria casa. 
“Eu sempre quis ser cientista, desde 
o começo no porão do Direito, mas 
não tinha ideia do quanto eu podia 
progredir ao longo da carreira.” Co-
menta que o crescimento foi ocorren-
do quase como uma consequência 
natural das coisas, pois foram sur-
gindo oportunidades e se formando 

1994 
RECEBE O PRÊMIO ALMIRANTE ÁLVARO 
ALBERTO PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS,  
DO GOVERNO FEDERAL

1998
 A SOCIEDADE BRASILEIRA DE GENÉTICA 
DEDICA-LHE O 44º CONGRESSO NACIONAL DE 
GENÉTICA, REALIZADO EM ÁGUAS DE LINDÓIA, 
SP, E A DIRETORIA REGIONAL DA ENTIDADE 
TEM A MESMA INICIATIVA EM RELAÇÃO AO XI 
ENCONTRO DE GENETICISTAS DO RIO GRANDE 
DO SUL, REALIZADO EM PELOTAS, RS

uma rede muito boa de amigos em 
nível internacional, de colaborado-
res e, com isso, quase naturalmen-
te surgiram os prêmios também.

A UFRGS não tinha acesso tão 
rápido às novas tecnologias porque 
está num país do terceiro mundo e 
sempre havia uma defasagem em 
termos de montagem de técnicas, co-
menta o professor. “A gente depende 
em tudo do exterior para conseguir 
substâncias e equipamentos, mas 
com a internet – que revolucionou 
também as possibilidades da ciência 
em países subdesenvovidos – nós 
temos agora acesso praticamente 
imediato a qualquer resultado que 
tenha sido obtido em qualquer lugar 
do planeta.” Atualmente, os bancos 
de dados acumulados são de acesso 
gratuito e podem ser analisados por 
qualquer cientista. A internet abriu 
novos horizontes para todos, pois as 
investigações feitas na Universidade 
também podem ser vistas por pes-
quisadores de todo o mundo e efeti-
vamente o são, porque “nosso grupo 
é de peso, de vanguarda”, enfatiza.

Ao possibilitar a exploração do 
que se sabe em nível mundial, a 
rede abriu novos horizontes para a 
juventude e aumentou o interesse, 
a curiosidade dos universitários pela 
pesquisa, segundo avaliação do do-
cente. “Agora a gente tem muitos jo-
vens que nasceram na era da infor-

mação e têm interesse, curiosidade 
pela pesquisa. Temos um grupo bas-
tante numeroso de jovens aqui, e no 
programa de pós-graduação costu-
mamos ter mais de cem candidatos 
a doutorado e um número equivalen-
te ao mestrado. Espero que sigamos 
crescendo. O nosso é o único progra-
ma de pós-graduação em Genética do 
Brasil que tem nota sete da Capes.”

Salzano destaca que o professor 
Cordeiro foi fundamental na evolu-
ção da ciência na UFRGS porque foi 
quem organizou o grupo e coorde-
nou as pesquisas por muito tempo. 
Começou a trabalhar no porão do 
Direito e, à medida que o grupo foi 
se desenvolvendo, o espaço tam-
bém foi aumentando. “Primeiro a 
gente ocupou salas na faculdade 
de Filosofia, que era aquele edifício 
perpendicular à Reitoria. Também 
foi obra do professor Bernardo Gei-
sel, uma pessoa fantástica que teve 
muita importancia para mim e para 
toda a Universidade.” De acordo 
com o docente, de lá a equipe foi 

2000
RECEBE O PRÊMIO JABUTI 2000 (MODALIDADE 
CIÊNCIAS EXATAS) DA CÂMARA BRASILEIRA DO 
LIVRO, O TÍTULO DE PRESIDENTE HONORÁRIO 

DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA 
DE ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA E O DE 

PESQUISADOR DESTAQUE 2000 (ÁREA DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS), DA FAPERGS

2004 
RECEBE O PRÊMIO MOINHOS SANTISTA NA 
ÁREA DE GENÉTICA, DA FUNDAÇÃO BUNGE
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para um prédio comercial defronte 
à Santa Casa, em que o reitor Ely-
seu Paglioli primeiramente alugou 
três andares e depois comprou um 
deles. Ficaram lá até irem para o 
Campus do Vale, onde têm dois edi-
fícios específicos. “Houve um cresci-
mento logarítmico. Isso mostra que 
a gente sempre teve apoio tanto das 
autoridades da nossa universidade 
como dos organismos de apoio à 
pesquisa brasileiros e do exterior.” 

A UFRGS está muito bem, na opi-
nião do docente, que deseja que con-
tinue assim. “O atual reitor, Carlos 
Alexandre Netto, é meu amigo, temos 
uma relação grande de intercâmbio 
científico e até, em parte, pessoal, 
e acho que a política dele está sen-
do muito boa e que deve continuar 
nessa direção.” Em relação ao Bra-
sil, diz que nunca a pesquisa foi tão 
prestigiada como agora, desde o pri-

meiro período de Luiz Inácio Lula da 
Silva até este da presidente Dilma. 

Seu sonho para a instituição é 
que ela venha a ser a primeira uni-
versidade do mundo, apesar de seu 
ceticismo em relação aos critérios 
de avaliação, os quais considera dis-
cutíveis porque nem sempre dão o 
mesmo valor às áreas de graduação, 
pós-graduação, pesquisa e exten-
são. As colocações nesses rankings 
podem ser variáveis e ter diferentes 
interpretações, mas, no entanto, 
ninguém discute que Harvard, por 
exemplo, é uma universidade de 
grande impacto. “Bem, é isso o que 
quero para a UFRGS”, acrescenta.

Em seu mais recente artigo, 
apresenta a pergunta: a espécie 
humana continua evoluindo e para 
onde? Nele o autor separa a biolo-
gia da questão da personalidade, 
das emoções, porque o ser humano 
tem dois tipos de evolução: a bio-
lógica e a cultural. Defende a ideia 
de que a evolução cultural é muito 
mais rápida do que a biológica, mas 
mesmo assim as pessoas estão mu-
dando biologicamente, e exempli-
fica com doenças que eram letais 
há 50 anos e que atualmente não 
são mais. “Isso condiciona mudan-
ças no nosso material genético, o 
que faz com que sejamos diferen-
tes, sem dúvida, daquele homo sa-
piens que surgiu há duzentos mil 

2007
RECEBE O PRÊMIO SCOPUS DA EDITORA 
ELSEVIER. É HOMENAGEADO DURANTE 
O II ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE 
LÍNGUAS E CULTURAS DO POVO TUPI, 
NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, E PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

2008
É INSTITUÍDO O PRÊMIO FRANCISCO MAURO 
SALZANO, PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
GENÉTICA E APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL. 
RECEBE HOMENAGENS DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE GENÉTICA, REGIONAL 
SUL, E DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
ANTROPOLOGIA EM FOCO, UFPA

2010
RECEBE O TÍTULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA 

DA UNIVERSIDADE PAUL SABATIER 
(TOULOUSE III), FRANÇA

2011
 RECEBE O TÍTULO DE DOUTOR HONORIS 

CAUSA DA UNIVERSIDADE DE COSTA RICA, SAN 
JOSÉ, COSTA RICA

anos na África Oriental.” Em relação 
à questão dos sentimentos, diz que 
é mais complicada porque envolve 
cultura, interação com outras pes-
soas. Na época do surgimento da 
espécie, a pessoa convivia com um 
bando de 50 integrantes, no máxi-
mo 100, que ficava indo para a flo-
resta para caçar e coletar material 
vegetal. Atualmente, se alguém via-
ja pelo mundo ou vai a um estádio 
de futebol, vê milhares de outras 
pessoas, e tudo isso influi na psique 
do indivíduo. Conclui dizendo que a 
gente está mudando, e isso é mais 
uma razão para seguir pesquisando.

DA ESQUERDA PARA A DIREITA: ANTONIO  
CORDEIRO, FRANCISCO SALZANO, DANKO 

BRNCIC, LUIZ GLOCK E THEODOSIUS  
DOBZHANSKY, DURANTE COLETA DE DROSO-

PHILA, NA DÉCADA DE 1950, EM TAINHAS, RS

Fo
to

: M
us

eu
 d

e 
Ge

né
tic

a 
da

 U
FR

GS
 / 

Ac
er

vo



88 89

HELGA IRACEMA LANDGRAF PICCOLO   

2000
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO
DA UFRGS

“Era uma situação muito diferente da 
que existe hoje, mas era uma época 
muito boa. Da nossa turma saíram 
diversos professores da Universidade, 
inclusive reitores, como Gerhard Jacob 
e Earle Macarthy Moreira.”

A PESQUISA É IMPORTANTE PARA CONHECER NOVAS 
FACETAS DO PASSADO E PODER REESCREVER A HISTÓRIA

“1969. Sem dúvida, o mo-
mento mais marcante 
de minha carreira acon-

teceu em 1969.” Essa é uma das 
poucas lembranças negativas que 
tem Helga Piccolo de seu longo re-
lacionamento com a UFRGS. Foi 
nesse ano que cassaram muitos 
de seus colegas e o diretor da Filo-
sofia, Ângelo Ricci. Até hoje se refe-
re ao tema com tristeza e indigna-
ção, mas nem aí se torna apagada.

Helga Iracema Landgraf Piccolo 
é pura energia. Aos 79 anos de ida-
de, a professora de História que ado-
ra dar aulas – algo que faz até hoje e 
diz que seguirá fazendo por mais um 
ano – mantém há mais de 50 anos 
as mesmas relações amorosas: com 
a Universidade, com a família, com a 
casa. Os parentes que continuam na 
Alemanha, os amigos e os colegas 
complementam esse círculo afetivo 
que é tão importante para a sua vi-

talidade quanto fazer uma atividade 
física diária (musculação três vezes 
por semana e hidroginástica duas 
vezes) e manter sua vida profissio-
nal como docente e pesquisadora.

Afável, mostra sua casa, explica 
a origem dos principais objetos de 
decoração. Até hoje a professora da-
tilografa os trabalhos que apresenta 
nos congressos. Se sente cômoda 
com sua máquina de escrever que 
parece ter quase a sua idade. Em tom 
de brincadeira, explica que foi proibi-
da de comprar computador pela sua 
digitadora, porque esta não quer 
perder o trabalho nem deixar de se 
aprimorar com os artigos que digita. 

A foto do casamento – que ocor-
reu há 55 anos – está sobre a escri-
vaninha de seu escritório, a peça da 
casa onde mais gosta de estar. Rode-
ada por centenas de livros, quadros 
e sua coleção de corujas – o símbo-
lo da inteligência e da Filosofia –,  
esse é o ambiente que considera 
ideal para pesquisar, escrever, es-
tudar, planejar cursos ou participa-
ções em congressos. Sua própria 

1950 – 1952
ESTUDA NA ANTIGA FACULDADE DE FILOSOFIA, 

GRADUANDO-SE EM GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

1959
PASSA A LECIONAR NA UNIVERSIDADE  

COMO COLABORADORA
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história também está ali, aberta, 
exposta em objetos, pinturas, de-
senhos e fotografias, como uma em 
que aparece a avó com seus nove 
filhos, na Alemanha. Quando o pai 
chegou ao Brasil, em 1923, o pri-
meiro livro que leu foi Iracema, de 
José de Alencar, e decidiu que se 
tivesse uma filha ela se chamaria 
Helga Iracema. E o fez. O Piccolo foi 
adicionado ao nome por casamento.

Sua paixão pela docência segue 
tão intensa como na época em que 
escolheu esse caminho profissional. 
Apesar de estar aposentada desde 
1991, nunca deixou de dar aulas. 
Durante muito tempo continuou 
sendo professora da pós-gradua-
ção porque era bolsista do CNPq e, 
além dessas atividades, ministra-
va cursos de extensão, o que faz 
até hoje, sempre que é solicitada.

Desde que entrou na Universi-
dade como professora (1959), ela 
colocou na cabeça que tinha de pes-
quisar para poder dar aulas. Consi-
derava que a atividade era algo ine-
rente e, portanto, indispensável ao 
próprio exercício profissional. Logo 
se deu conta de que precisava ir a 
congressos para saber o que esta-
va acontecendo em outros pontos 
do país, o que os colegas de outras 
universidades estavam descobrindo 

“porque minha área é Brasil, pois a 
disciplina de História do Rio Grande 
do Sul não existia na grade curricu-
lar daqueles tempos. Foi o Dr. Dante 
Laytano que a criou, mas inicialmen-
te ela não era uma área autônoma 
como é hoje, e sim uma matéria in-
serida na História do Brasil”. Até hoje 
participa de pelo menos dois desses 
encontros científicos por ano, apre-
senta os avanços de suas investi-
gações históricas e aprende muito, 
porque sempre há novidades. Para 
Helga, tomar parte desses eventos 
é mais que prazer: é necessidade 
de estar atualizada. Ela explica que 
editar obras com as últimas pesqui-
sas, que em geral são as de pós-
-graduação nas universidades bra-
sileiras, é muito complicado porque 
não há dinheiro para publicar tudo. 
A maneira mais rápida e efetiva de 
compartilhar novos conhecimentos 
é nessas reuniões. Seu empenho 
e comprometimento lhe renderam, 
entre outras homenagens, o títu-
lo de Pesquisadora Emérita pelo 
CNPq e a medalha do Mérito Far-
roupilha da Assembleia Legislativa.

A história se reescreve sempre, 
pois não é uma disciplina exata, ex-
plica a docente. Como exemplo, cita 
a compreensão sobre a Guerra dos 
Farrapos, que está sendo totalmen-
te modificada em função de inúme-
ros documentos disponibilizados 

1969
ANO EM QUE A DITADURA MILITAR ENDURECEU 
A REPRESSÃO E IMPLEMENTOU A CASSAÇÃO DE 
GRANDE NÚMERO DE PROFESSORES DA UFRGS

recentemente e que não eram usa-
dos há algumas décadas. Essa des-
coberta de informações até pouco 
tempo desconhecidas gera a neces-
sidade de novas pesquisas e análi-
ses, e consequentes interpretações 
ou novas visões sobre o fato. Hoje 
ela crê que a Guerra dos Farrapos 
apresentou um projeto político alter-
nativo ao do império, e aí está seu 
grande mérito e o que deve ser mais 
pesquisado. Segundo a professora, 
a Revolução Farroupilha está relacio-
nada não apenas à vida do estado 
ou do país em determinada época, 
mas também, e principalmente, à 
da região platina, e não pode ser en-
tendida sem essa ligação. “Ainda há 
muito a descobrir. Por exemplo, só 
essa documentação que está sen-
do liberada pelo arquivo histórico 
dá uma infinidade de vieses que se 
pode explorar, e cada um deles pode 
agregar uma série de novas informa-
ções sobre esse fato”, acrescenta.

Sempre se dedicou à história 
política do RS e por essa razão tra-
balhava com a Guerra dos Farrapos, 
mas agora está preocupada com a 
importância política da imigração 
alemã no estado. Para isso, faz pes-
quisas inclusive na Alemanha, para 
onde vai anualmente com o objetivo 
de realizar investigações nos arqui-
vos daquele país. Helga esclarece 
que para alguém fazer isso precisa 

dominar totalmente a língua ale-
mã. A questão principal é descobrir 
as razões que os fizeram vir para o 
país, o que existe atrás dessa deci-
são, os motivos que os trouxeram 
ao estado. “Temos um grupo gran-
de pesquisando o tema, cada um 
abordando um aspecto”, completa.

Helga Piccolo faz questão de 
frisar que tem dois momentos mui-
to distintos na Universidade. Tem o 
momento de aluna, que vai de 1950 
a 1952, e o de professora, a partir 
de 1959. Quando entrou na insti-
tuição, pelo vestibular de janeiro de 
1950, foi para estudar na Faculdade 
de Filosofia, seu sonho. Aliás, é do 
que mais sente saudade: da antiga 
Faculdade de Filosofia, que era uma 
espécie de “miniuniversidade”, pois 
reunia todos os ramos das ciências. 
A Faculdade acabou sendo demolida 
com a reforma universitária de 1968, 
não no sentido físico, mas com seu 
desmembramento em institutos. Em 
sua opinião, esse não foi, no entan-
to, o único aspecto negativo da re-
forma, que liquidou, também, com o 
curso de Geografia e História em que 
ela estudou. A docente acredita que 
muita coisa que ela entendeu do pro-
cesso histórico foi facilitado porque 
tinha aulas de geografia, fundamen-
tal para contextualizar alguns fatos. 

1970
FAZ CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIDÁTICA 

DO ENSINO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE  
DO VALE DO RIO DOS SINOS
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Sua vida de aluna ocorreu em 
uma época em que a Faculdade de 
Filosofia não tinha prédio próprio e 
as aulas eram realizadas em salas 
emprestadas e nos horários dispo-
níveis. Os universitários começavam 
suas atividades às 17h e ocupavam, 
em primeiro lugar, salas do jardim 
de infância do Instituto de Educa-
ção. Eles se sentavam naquelas ca-
deiras baixinhas que são feitas para 
as crianças dessa faixa etária. Pos-
teriormente, tiveram aulas na Facul-
dade de Direito. A turma só foi para 
o prédio da Faculdade de Filosofia, 
que ficava ao lado da Reitoria, no 
curso de Didática Geral para todos 
os cursos. “Era uma situação mui-
to diferente da que existe hoje, mas 
era uma época muito boa. Da nossa 
turma saíram diversos professores 
da Universidade e inclusive reitores, 
como Gerhard Jacob e Earle Macar-
thy Moreira”, diz com orgulho. Atu-
almente a Geografia está vinculada 
à Geologia, e a História ficou no Ins-
tituto de Filosofia e Ciências Huma-
nas, com a Antropologia, a Ciência 
Política e a Sociologia. É nesse novo 
contexto que se desenvolveu a car-
reira de professora, por isso sepa-

ra sua vida na UFRGS em dois mo-
mentos completamente diferentes.

Ao falar de 1969, o ano que con-
sidera mais marcante devido às cas-
sações de colegas e amigos, ressal-
ta que a sua área de atuação não foi 
atingida, mas a Filosofia sim, e isso 
ela não esquece. Dentre os profes-
sores da Faculdade que foram exo-
nerados, aposentados, demitidos 
– alguns deles foram reintegrados 
depois da ditadura – o que mais a 
chocou foi a cassação do então di-
retor Ângelo Ricci. Ela conta que 
depois de ser expulso da Universi-
dade, Ricci foi morar em São Paulo, 
onde trabalhou para a Editora Abril, 
tendo lançado uma coleção de gran-
des literatos. Naquela época, a pes-
quisadora ia muito a São Paulo em 
função de congressos e do doutora-
do que cursava na USP e o visitava 
com certa frequência. Era, segundo 
o ex-diretor, a única professora da 
faculdade que o fazia. “O resto pare-
cia que tinha medo de fazer contato 
com ele porque tinha sido cassado”, 
explica. Pouco tempo depois ele so-
freu um acidente automobilístico 
e faleceu. Quando seu retrato foi 
inaugurado na galeria de ex-direto-
res, Helga foi a oradora oficial e lhe 
fez uma emocionada homenagem.

A professora sente saudade da 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras com a multiplicidade e 

1972
CONCLUI DOUTORADO EM HISTÓRIA SOCIAL 
NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

1974
PASSA A INTEGRAR O QUADRO DOCENTE 
PERMANENTE DA INSTITUIÇÃO

diversidade que lhe eram peculiares 
e com a sala dos professores comum 
a todos, que também deixou de exis-
tir. Diz que gostaria muito que houves-
se a possibilidade de resgatar esse 
contato com outras áreas que gerava 
grandes e enriquecedoras conversas 
e discussões sobre todo e qualquer 
tema, pois envolviam pessoas da 
Matemática, da Física, da Química 
e da Filosofia e seus diferentes pon-
tos de vista. A recuperação dessa  
situação e desse ambiente de cons-
tante crescimento e interação é o 
que ela considera seu sonho utópico. 

Avessa a cargos burocráticos, 
Helga Piccolo foi coordenadora do 
curso de pós-graduação em Histó-
ria quando este estava começan-
do. “Introduzi, organizei, mas não 
quis continuar porque isso é algo 
que ninguém conseguiu comigo, 
me botar em área administrativa.” 
Mesmo assim, teve de aceitar al-
gumas dessas funções, mas por 
curtos períodos e em situações es-
pecíficas. Considera muito impor-
tante que outras pessoas gostem 
de exercer essas funções, que são 
necessárias, mas que para ela não 
servem, pois limitam sua disponibi-
lidade de tempo para preparar aulas 
e, principalmente, fazer pesquisas.

1978
É AGRACIADA COM O PRÊMIO GERDAU 

1990
APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA UFRGS

2009
RECEBE A MEDALHA DO MÉRITO  

FARROUPILHA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2010
É HOMENAGEADA COM O TÍTULO DE  

PROFESSOR EMÉRITO DO CNPQ

Foto: Correio do Povo

MOVIMENTO ESTUDANTIL EM  
ASSEMBLEIA NA ANTIGA FACULDADE DE 

FILOSOFIA DA UFRGS, 1968
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Sua mensagem para os alunos 
é que se sintam honrados por ter 
podido entrar na UFRGS pelo vesti-
bular, o que não é fácil. “Eles preci-
sam se sentir gratos por estar numa 
universidade que é gratuita e que 
tem um corpo docente altamente 
capacitado.” Em sua opinião, cabe 
a essas novas gerações levarem a 
Universidade a manter o nível que 
atingiu com o esforço da geração 
dela e das posteriores. O que ela de-
seja é que tenham consciência da 
importância de fazer parte de uma 
instituição diferenciada e que sin-
tam parte do imenso orgulho que 

ela sente por ter participado – como 
aluna e professora – desse processo 
de torná-la um centro de excelência 
acadêmica e científica. Certamen-
te essa experiência contribuiu, e 
muito, para que seja como é atual-
mente: uma mulher que diz e de-
monstra ser muito feliz e realizada. 

“O que eu desejo para a ‘minha 
universidade’ é que ela continue a 
ser, e cada vez mais, um centro de 
excelência em produção do conhe-
cimento, e aí estão os cursos de 
pós-graduação para garantir o anda-
mento desse processo”, conclui ela.

Foto: M
useu da U

FRGS / Acervo

1968: ESTUDANTES DA UFRGS PROTESTAM 
EM FRENTE AO PRÉDIO DA FILOSOFIA E SÃO 
REPRIMIDOS PELA GUARDA CIVIL. FOTO: ED. 

LIBRETOS/LIVRO “ABAIXO A REPRESSÃO — 
MOVIMENTO ESTUDANTIL E AS LIBERDADES 

DEMOCRÁTICAS”/ ASSIS HOFFMANN.

PROTESTO DOS ESTUDANTES EM FRENTE À 
ANTIGA FACULDADE DE FILOSOFIA DA UFRGS, 
DÉCADA DE 1960
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HÉLGIO HENRIQUE CASSES TRINDADE 

2011 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Embora eu tivesse essa marca da 
política estudantil muito forte - que 
transformara o Ferraz e eu em dois 
perigosos comunistas aos olhos 
de alguns colegas –, eu me sentia 
comprometido na luta contra a ditadura 
e me envolvia de forma discreta, mas 
apoiando o movimento conduzido pelos 
estudantes.”

Como estudante, participou da 
primeira eleição direta para a 
UEE (União Estadual de Estu-

dantes); como pesquisador, recebeu 
bolsa de uma fundação estaduni-
dense e convidou um professor fran-
cês do partido socialista para dar 
um curso sobre política compara-
da em plena ditadura militar; como  
pró-reitor de Pesquisa e Pós-gradua-
ção, valorizou e expandiu áreas con-
sideradas menores e instituiu a auto-
avaliação dos cursos; e, como reitor, 
coordenou o processo de reformas 
no estatuto e no regimento interno 
da UFRGS, implementou o plano de 
gestão e criou um conselho consul-
tivo integrado por representantes 
da sociedade civil para apresentar 
propostas à instituição. Hélgio Hen-

DOS TEMPOS DE ESTUDANTE AO CARGO DE REITOR, UMA 
CARREIRA MARCADA POR MUITOS DESAFIOS 

rique Casses Trindade participou 
dos principais momentos políticos 
brasileiros na UFRGS sem medo de 
correr riscos e de enfrentar desafios.

O menino de Encruzilhada do 
Sul se transferiu para Porto Alegre 
quando estava no meio do primá-
rio. Cursou o ginásio e o clássico no 
Anchieta, um colégio de orientação 
religiosa em que não havia espaços 
para a atividade política, e a partici-
pação estudantil se resumia ao Grê-
mio Literário. Apesar de não ter essa 
experiência prévia, dois anos depois 
ele e seu colega e amigo Francisco 
Ferraz, alunos da Faculdade de Filo-
sofia, já dominavam a política estu-
dantil da Universidade e do estado, 
atuando na AP (Ação Popular). Tra-
tava-se de um movimento católico 
de esquerda com o qual eles vence-
ram a primeira eleição direta para a 
UEE, realizada em 1961. “Nós en-
frentamos a disputa sem nenhum 
vínculo, porque éramos contra a 
interferência dos partidos na políti-
ca estudantil à época.” De um lado 

1964 
COMPLETA A GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

JURÍDICAS E SOCIAIS PELA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO  

RIO GRANDE DO SUL

1968 
INGRESSA NA UFRGS COMO PROFESSOR DA 

ENTÃO FACULDADE DE FILOSOFIA
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havia o partidão (Partido Comunista 
Brasileiro), que controlava os princi-
pais centros acadêmicos da UFRGS, 
e de outro havia o PTB (Partido Tra-
balhista Brasileiro) e o Partido Liber-
tador, com maior presença na PUC 
(Pontifícia Universidade Católica). 

Naquele ano, os comunistas co-
meteram o erro de propor ao candi-
dato da PUC ajudá-los na campanha 
para a UEE, e ele assumiria o com-
promisso de fazer o mesmo com 
as pessoas indicadas pela legenda 
para a presidência da UNE (União 
Nacional dos Estudantes). Esse 
acordo entre dois grupos fortes, mas 
contraditórios, inviabilizou a campa-
nha política, pois eles não tinham 
nada em comum a propor. Hélgio e 
Ferraz se lançaram como candida-
tos independentes, fazendo campa-
nha em todo o estado, com o slogan 
“politização e descupulização”, e 
obtiveram vitória em todas as uni-
versidades do interior e da capital. 

A posse ocorreu no Salão Nobre 
da Faculdade de Direito, que esta-
va lotado e teve a presença de Aldo 
Arantes, presidente da UNE, Ernildo 
Stein, presidente da UEE que trans-

mitiu o cargo, e Marco Aurélio Gar-
cia, vice-presidente da UNE e mili-
tante do Partido Comunista. No meio 
da cerimônia, chegou um telegrama 
da UNE informando que estava de-
cretando uma greve nacional pelo 
cogoverno, ou a “greve do terço”, 
como ficou conhecida por propor 
que os principais órgãos decisórios 
das instituições fossem compostos 
por um terço de alunos, de profes-
sores e de técnicos administrativos. 
“Foi um batismo de fogo”, explica, 
porque “significava que íamos sair 
daquela posse e ir aos diferentes 
cursos (Economia, Arquitetura, En-
genharia) com aulas noturnas para 
começar a colocar a Universidade 
em greve por meio da articulação de 
assembleias. Perto da meia-noite, 
quase metade das unidades já havia 
aderido ao movimento, e no outro 
dia completamos com as diurnas”. 

A greve durou mais de quatro me-
ses, não foi vitoriosa em termos de 
atendimento de reivindicações, mas 
abriu espaço para a futura represen-
tação estudantil. Para a direção da 
UEE foi positiva, pois o grupo ganhou 
mais credibilidade, conseguiu mono-
polizar a condução da greve e con-
quistou a hegemonia do movimento 
estudantil. Quando a paralisação 
terminou, montaram a “UEE volante” 
para a entidade ir ao interior do esta-
do. “Nós levávamos conosco o MCP 

1971 
CONCLUI DOUTORADO EM ESTUDOS POLÍTICOS 
NA UNIVERSIDADE PARIS 1, FRANÇA

1977 
ASSUME O CARGO DE COORDENADOR DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA, 
SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA

(Movimento de Cultura Popular), 
com cinema, teatro, canções, todas 
com conteúdo político, e discutía-
mos as reformas de base (universitá-
ria, agrária, jurídica e bancária). Isso 
polarizava a cidade e mobilizava os  
universitários durante uma semana.”

Para o professor Ernani Maria 
Fiori, no entanto, foi extremamente 
negativa. Única pessoa que teve co-
ragem de fazer uma conferência pú-
blica, a pedido dos estudantes, so-
bre a ideia de cogoverno, se baseou 
em dados históricos e argumentos 
filosóficos para defender o conteúdo 
da proposta, mas sem jamais mani-
festar apoio à greve em si. “Essa ex-
planação de uma hora vai marcá-lo 
completamente numa exclusão por 
parte de alguns colegas e, com o gol-
pe de 1964, a comissão de inquéri-
to da UFRGS, nomeada pelo o reitor 
Eduardo Faraco para não deixar os 
militares fazerem as cassações dire-
tas, o julgou e decidiu por sua cas-
sação, que ocorreu naquele mesmo 
ano e o obrigou a exilar-se no Chile.” 

Sob o ponto de vista intelectual, 
a melhor lembrança de Hélgio é de 
quando era estudante e frequenta-
va, sobretudo, os cursos de Teoria 
Política, com Leônidas Xausa, “que 
eram altamente concorridos e di-
recionados, em princípio, para os 
alunos das Ciências Sociais, mas 
que atraíam também os da Filosofia 

e das Letras, na famosa sala 310, 
onde cabiam 150 pessoas, o que 
não era usual para um curso da Fa-
culdade”. As aulas de Xausa foram 
determinantes para a sua decisão de 
fazer carreira como cientista político.

O atual reitor da UNILA (Universi-
dade da Integração Latino-America-
na) entrou na UFRGS como docente 
em 1968, em plena ditadura militar. 
Lecionava num lugar pluridisciplinar 
em que um professor, de qualquer 
área que fosse, convivia diariamen-
te com colegas de várias especiali-
dades em ambientes que eram da 
natureza da própria Faculdade de Fi-
losofia. Rico intelectualmente, esse 
era também um espaço físico de re-
sistência. O bar do Antônio era o lu-
gar dos encontros e coabitava com o 
local contiguo do centro acadêmico. 
No corredor da entrada principal da 
Filosofia ocorriam os protestos políti-
cos, e dali partiam para as passea-
tas rumo ao centro, frequentemente 
dispersas pela cavalaria da Brigada. 
“Embora eu tivesse essa marca da 
política estudantil muito forte - que 
transformara o Ferraz e eu em dois 
perigosos comunistas aos olhos 
de alguns colegas –, eu me sentia 

1981 – 1989 
NESTE PERÍODO, REALIZA TRÊS CURSOS DE PÓS-

-DOUTORADO NA FRANÇA (FONDATION  
NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES,  
CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES  

INTERNATIONALES E ECOLE DES HAUTES  
ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES)
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comprometido na luta contra a di-
tadura e me envolvia de forma dis-
creta, mas apoiando o movimen-
to conduzido pelos estudantes.” 

Um dos fundadores do primei-
ro programa de pós-graduação em 
Sociologia e Política foi também o 
autor, junto a Ferraz, das primeiras 
pesquisas eleitorais realizadas no 
Brasil e de um trabalho que anali-
sava os resultados das eleições de 
1974 em conexão com os dados do 
período anterior ao golpe de 1964. 
O estudo foi incluído no livro “As elei-
ções e os partidos”, coordenado por 
Fernando Henrique Cardoso e Bo-
lívar Lamounier, do Cebrap (Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamen-
to). Detalhe interessante – por ser 
aparentemente paradoxal – é que 
essas pesquisas e atividades do 
Centro contaram com o apoio eco-
nômico da Fundação Ford, entidade 
estadunidense que financiava proje-
tos e estudos de pessoas persegui-
das pelo regime político brasileiro. 

Com a bolsa que recebia da 
Fundação, ele trouxe o professor 
francês Georges Lavau - do Partido 
Socialista - para dar um curso de 
política comparada em que anali-
sava partidos europeus (o socialis-

ta, os liberais e o comunista) e que 
atraiu a presença de mais de 300 
pessoas na sala. “No segundo dia 
da conferência, vejo o diretor pas-
sar desmaiado à minha frente. O 
professor Ângelo Ricci recebera a 
notícia pela ‘Hora do Brasil’ de que 
tinha sido aposentado pelo AI-5, jun-
tamente com Xausa, Vitor de Brito 
Velho e outros docentes da Filosofia 
porque, em uma greve, eles tinham 
negociado com os estudantes a de-
socupação da faculdade.” Segundo 
o professor, “o conferencista fran-
cês declarou que não continuaria 
proferindo suas conferências num  
país em que se desrespeitava a liber-
dade de opinião nas universidades”.

Com a reforma universitária im-
plantada na UFRGS em 1970, o 
docente acompanhou a criação de 
institutos e cursos específicos em 
substituição às estruturas acadêmi-
cas multidisciplinares que existiam 
até então. Diz que aquele modelo 
de faculdade como a de Filosofia 
desempenhou um papel muito im-
portante no desenvolvimento da 
Universidade, mas se esgotou. No 
momento em que a instituição foi 
se tornando uma organização com-
plexa e começaram a surgir as pri-
meiras pós-graduações em nível de 
mestrado, houve um enriquecimen-
to enorme e a necessidade de mu-
dança estrutural. A partir da reforma 

1992 – 1996 
DESEMPENHA O CARGO DE REITOR DA 
UFRGS, ELEITO PELA COMUNIDADE INTERNA 

1997 
REALIZA PÓS-DOUTORADO NA 
UNIVERSIDADE DE STANFORD, EUA

se expandiram os cursos de mestra-
do e de doutorado em todas as áre-
as, e a pesquisa se institucionalizou. 

Doutor em Ciência Política pelo 
Instituto de Estudos Políticos da Uni-
versidade de Paris I (Panthéon-Sor-
bonne), Hélgio só aceitou ser pró-
-reitor de Pesquisa e Pós-graduação 
um ano depois de ter começado a 
gestão de Ferraz como reitor, porque 
não queria assumir o cargo enquan-
to não terminasse o último governo 
militar, o do general João Figueiredo. 
Considera que a experiência foi gra-
tificante desde a posse, na Sala dos 
Conselhos da Reitoria, em 1985.  “Co-
meçou a cerimônia e Gerhard Jacob 
fez um discurso sobre ciência como o 
modelo ideal de um tipo de conheci-
mento que só tem virtudes, associa-
do ao progresso das sociedades. Eu, 
ao contrário, busquei desconstruir 
aquela visão idílica da ciência, ana-
lisando as relações da ciência com a 
sociedade na qual ela é produzida, e 
que ela perdeu a inocência desde Hi-
roshima. Defendi a necessidade de 
uma ética para a ciência.” Durante 
sua gestão, as áreas de Letras e Ar-
tes se expandiram com a criação de 
mestrado em Música e de doutora-
do em Artes. Inovou, ao introduzir a 
autoavaliação da pós-graduação da 
UFRGS como uma discussão coleti-
va do conjunto dos programas para 
posterior processo avaliativo exter-

no. Criou um programa de apoio à 
pesquisa, à pós-graduação, a even-
tos científicos, à iniciação científica, 
cujas demandas eram submetidas 
ao exame de pares acadêmicos. 

Entrou na eleição direta a reitor 
de 1992, quando o processo de su-
cessão já estava em andamento e 
havia uma série de candidatos ins-
critos. A administração da instituição 
estava sob a responsabilidade de 
Tuiskon Dick, vice-reitor de Gerhard 
Jacob e que o substituía desde que 
este deixara o cargo para assumir a 
presidência do CNPq. Convidado por 
um grupo de estudantes a participar 
da disputa, foi submetido a uma sa-
batina pelo DCE (Diretório Central de 
Estudantes) e passou a contar com o 
apoio da entidade. No último debate 
anterior à votação, realizado no Sa-
lão de Atos da Reitoria lotado, o sor-
teio para definir a ordem dos discur-
sos indicou que ele seria o último a 
falar, e Abílio Baeta Neves, principal 
candidato da situação, o penúltimo. 
“Falaram todos, e aí o Abílio fez um 
discurso ameaçador, porque na mi-
nha chapa tinha três ex-presidentes 

2004 – 2006 
PRESIDE A COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO 

DO ENSINO SUPERIOR

2005 
RECEBE A DISTINÇÃO ORDEM NACIONAL DO 

MÉRITO CIENTIFÍCO, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA, E É AGRACIADO COM O TÍTULO 

HONORÍFICO DE CIDADÃO DE PORTO ALEGRE, DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
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da Adufrgs. Ele toma a palavra e diz 
‘eu tenho medo de que esta Univer-
sidade fique nas mãos desse gru-
po integrado por militantes e que a 
área científica e da pós-graduação 
vá começar a perder qualidade. Eu 
tenho medo...’, e falou de cinco te-
mores. Deixou a bola picando para 
mim, e eu entrei dizendo ‘o que 
esta Universidade precisa é de um 
reitor que não tenha medo’, passei 
à minha manifestação e fui aplau-
dido. Acabou! Foi uma vitória em 
todos os segmentos universitários.” 

Essa foi a maior emoção que 
sentiu em sua longa relação com a 
UFRGS: o momento em que se ele-
geu reitor, representando a oposição 
à ideia de uma universidade que 
era conduzida há décadas por pes-
soas de um mesmo grupo. Em sua 
opinião, a eleição representava mu-
dança completa e a posse expressa-
va essa transformação. “Vivenciei a 
cerimônia sentindo essa legitimida-
de que emanava de uma votação 
que não deixava dúvida da prefe-
rência da comunidade. Isso deixa 
o dirigente totalmente à vontade.”

Desse período como reitor, des-
taca três iniciativas fundamentais: 
a primeira foi a reforma do estatuto. 
“Nós democratizamos o processo, 
abrimos a discussão, fizemos uma 
semana de debates, trazendo con-
vidados para falar de estatutos de 
outros modelos de universidade. 
Permitimos que todos encaminhas-
sem emendas durante um período 
‘X’ e criamos uma comissão de con-
solidação para receber e analisar 
as sugestões.” Hélgio participou 
ativamente do processo porque ti-
nha um projeto e uma concepção de 
universidade que precisavam estar 
dentro do estatuto e que marcam a 
passagem da Universidade de “orga-
nização complexa” para “instituição 
social”. Após a aprovação unânime 
do estatuto, começaram os debates 
para modificar o regimento interno. 
Em sua opinião, o que foi feito em me-
nos de um ano “se poderia chamar 
de ‘refundação da universidade’”. 

A segunda ação significativa foi 
a criação do Conselho Consultivo In-
tegração Universidade-Sociedade. O 
órgão reunia, de um lado, integran-
tes da administração central, repre-
sentantes do Consun, do Cocepe e 
do DCE; e, do outro lado, o gover-
nador, o prefeito, os presidentes da 
Assembleia Legislativa e da Câmara 
de Vereadores, representantes da 
Federação das Indústrias, da central 

2011 
RECEBE O TÍTULO DE  HONORÁRIO DA 
UNIVERSIDADE ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 
(UASB), QUITO, EQUADOR

2012 
É HOMENAGEADO PELO PROGRAMA GAÚCHO 
DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (PGQP), 
DO INSTITUTO GERDAU

sindical e do orçamento participati-
vo. O grupo de 36 pessoas não tinha 
poder deliberativo e sim propositivo. 
Serviu para estabelecer uma nova 
abertura no relacionamento com a 
sociedade e mostrar a transparência 
da gestão. A terceira iniciativa – iné-
dita até então – foi apresentar aos 
conselhos uma proposta de gestão 
universitária escrita coletivamente. 

A mais triste lembrança que 
guarda de sua vida na Universidade 
é de quando era reitor e aconteceu 
um grave acidente com um grupo 
de servidores que retornava de um 
evento sindical em Pelotas. Houve 
grande número de mortos e feridos. 
“Naquela madrugada, tive que viver 
esse drama, primeiro vendo o local 
da tragédia perto de Guaíba, depois 

visitando os funcionários no Pronto 
Socorro e, num terceiro momento, 
passar pela experiência de velar es-
sas pessoas aqui no Salão de Atos da 
Reitoria.” Foi um momento muito dra-
mático que gerou grande comoção.

Hélgio está tranquilo quanto ao 
futuro da UFRGS. “Acompanhei e te-
nho acompanhado o desenvolvimen-
to da Universidade e tenho visto que 
ela tem crescido significativamente 
tanto do ponto de vista qualitativo 
como quantitativo e a minha satis-
fação é ter contribuído para esse 
processo. É com orgulho, também, 
que vejo que ela está se consolidan-
do para o futuro e hoje já é conside-
rada uma das principais do país.” 

Fo
to

: M
us

eu
 d

a 
U

FR
GS

 / 
Ac

er
vo

MOVIMENTO ESTUDANTIL NA  
DÉCADA DE 1960
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IRAJÁ DAMIANI PINTO 

1990
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

 “O que eu queria era ver o Ceclimar 
se projetando na comunidade, ter um 
anfiteatro, contando com espaços 
para difundir a área de artes. Acho 
que é uma maneira de promover 
a Universidade e de levar cultura 
àquela região.”

UMA VIDA MARCADA POR IDEIAS CRIATIVAS, OUSADAS  
E INOVADORAS

Criou o Ceclimar (Centro de Es-
tudos Costeiros, Limnológicos 
e Marinhos) e um Museu de 

Ciências Naturais em Imbé, no litoral 
norte do Estado. Formou a primeira 
turma de geólogos para exploração 
do petróleo do país. Coordenou o 
Curso de Geologia da UFRGS e foi 
diretor da Escola de Geologia a par-
tir da passagem de Curso a Escola 
em 9 de abril de 1959. Foi o pri-
meiro pesquisador brasileiro a es-
tudar um microcrustáceo que ajuda 
a identificar a presença ou não de 
petróleo nas rochas sedimentares. 

Aos 93 anos de idade e 70 de 
relação com a UFRGS, Irajá Damia-
ni Pinto diz que são sete décadas de 
emoção. “Nunca passou um momen-
to em que eu não sentisse a Univer-
sidade com toda a força, como sinto 
até hoje, assim como ainda hoje con-

tinuo trabalhando e gostando do que 
faço.” O porto-alegrense nascido em 
1919 cursou o secundário no colégio 
em que viria a lecionar alguns anos 
depois. Estudou História Natural na 
recém-criada Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade 
de Porto Alegre, tendo sido registra-
do como primeiro aluno em 1942 e 
recebido o diploma número um em 
1944, quando se graduou como ba-
charel. Diz que lamenta o sumiço do 
documento em seu envio ao Minis-
tério da Educação, pois o diploma 
“foi escrito em latim pelo professor 
Elpídio Paes, da Faculdade de Direi-
to”, o que logo deixou de ser feito. 

Ainda era aluno (1943) quando 
foi nomeado “organizador de labora-
tório” no porão da Faculdade de Di-
reito, onde existiam apenas duas sa-
las de aula. Preparou o setor em um 
espaço existente, e este passou a 
servir a todas as disciplinas do curso 
de História Natural. Sem serventes, 
levava sua esposa para com ele lim-
par e organizar o local. Comenta que 
se irritava com o “bedel” do Direito 

1919
ANO DO SEU NASCIMENTO EM PORTO ALEGRE

1944
RECEBE O DIPLOMA NÚMERO UM DO CUR-
SO DE HISTÓRIA NATURAL DA FACULDADE 

DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DE PORTO ALEGRE
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que, sem fazer o seu serviço, passa-
va o tempo assobiando e cantarolan-
do músicas de Lupicínio Rodrigues. 
Esta lembrança o leva a recordar ou-
tro episódio interessante envolven-
do pessoas com as quais trabalhou. 
Conta que, quando foi contratada 
uma servente, o chefe dos laborató-
rios, o professor Carlos Hogetop, não 
conseguia que ela realizasse o tra-
balho como ele desejava e solicita-
va seu apoio. “Quando eu percebia 
a sua chegada, passava a fazer seu 
serviço e ela logo dizia: ‘Não, pro-
fessor! Isso é meu serviço’.” No mo-
mento em que se criou Brasília, ela 
transferiu-se para lá e poucos anos 
depois, já na direção da Escola de 
Geologia, precisou resolver alguns 
problemas no Ministério da Educa-
ção que imaginava realizar em três 
ou quatro dias. Ao entrar no Ministé-
rio, alguém lhe abre os braços e grita 
alto: “Professor Irajá, o melhor chefe 
que eu já tive. O que o senhor pre-
cisa?”. E, assim, em poucas horas, 
teve todos os seus problemas resol-
vidos, graças àquela funcionária.

Após a conclusão do bacharela-
do, decidiu fazer a licenciatura do 
mesmo curso e a concluiu no ano 

seguinte, mas já trabalhava como 
zoólogo e havia sido contratado 
pela própria instituição como assis-
tente nas cadeiras de Geologia e  
Paleontologia. Nessa época já cole-
tava microcrustáceos no litoral norte 
do estado, tanto na lagoa como no 
mar. “Um dia recebi uma visita do Dr. 
Llewellyn Ivor Price, que era um gran-
de paleontólogo brasileiro, e ele me 
convidou para fazer uma excursão 
a Santa Maria e Candelária. Então, 
pela primeira vez, eu tive um interes-
se fundamental pela paleontologia.” 

Em 1946, assumiu a regência 
da disciplina de Paleontologia e co-
meçou a lecionar também no Colé-
gio Júlio de Castilhos. Levando seus 
alunos para o litoral para que conhe-
cessem um pouco a biologia costei-
ra, coletou uns microcrustáceos e 
resolveu estudá-los.  Eram os ostra-
codes, organismos com um milíme-
tro de tamanho que servem como 
indicadores na pesquisa petrolífera, 
porque suas conchas variam muito 
na forma e ornamentação, podendo 
ser lisas, com ranhuras ou espinhos. 
Cada tipo marca uma idade. Assim é 
possível saber as várias épocas de 
formação da rocha e a probabilida-
de ou não de haver petróleo no local. 
Essas pesquisas colaboram no estu-
do das perfurações da Petrobras. 

Recebeu bolsas da Aliança para 
o Progresso (Ponto IV) e do British 

1946
ASSUME A REGÊNCIA DA DISCIPLINA DE 
PALEONTOLOGIA

1957
VAI PARA A BAHIA ORGANIZAR O PRIMEIRO CUR-
SO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA FORMAR GEÓLO-
GOS DE PETRÓLEO NO BRASIL

Council para aprofundar seus estu-
dos, e recursos da Fundação Rock-
feller para adquirir um microscópio 
eletrônico, o primeiro da Universida-
de. Seus trabalhos e as mais de cem 
publicações sobre microcrustáceos 
e insetos fósseis lhe renderam reco-
nhecimento nacional e internacional, 
traduzidos sob a forma de prêmios, 
condecorações e diferentes for-
mas de homenagem. Destacam-se,  
nesse sentido, as medalhas de Ouro 
das sociedades brasileiras de Geo-
logia e de Paleontologia, a Grã-Cruz 
da Ordem Nacional do Mérito Cien-
tífico, conferida pelo Governo Fede-
ral e entregue pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o “ba-
tismo” de novas espécies de microa-
nimais com seu nome e tributos se-
melhantes por parte de cientistas da 
Europa, Estados Unidos, Argentina, 
Uruguai e Brasil, além de designar 
o Museu de Paleontologia por ele 
idealizado e que está localizado no 
Instituto de Geociências da UFRGS.

Acompanhou, como integrante 
de sua comunidade, as principais 
transformações pelas quais a Uni-
versidade passou nas últimas déca-
das. Na opinião do docente, grande 
parte do crescimento em tamanho 
e importância da instituição no pe-
ríodo se deve ao impulso dado pelo 
reitor Elyseu Paglioli (1952–1964), 
a quem segue admirando. Refere-se  

ao dirigente como sendo “uma ver-
dadeira máquina de criatividade e 
de fazer as coisas acontecerem”, 
mas ressalta ter mantido sempre 
uma relação excepcional com quase 
todos os reitores até a atualidade. 

Teve iniciativas inovadoras no que 
se refere à organização da Escola de 
Geologia. Queria que fosse a melhor 
do país e uma das mais importantes 
do mundo e acreditava que a manei-
ra mais rápida e eficiente de conse-
guir seria contando com professo-
res estrangeiros. Trouxe alemães e 
franceses sem qualquer problema. 
A ideia de trazer também profissio-
nais dos Estados Unidos enfrentou 
a resistência dos alunos, que não os 
queriam por aqui naquela época em 
que havia grande rejeição a tudo e a 
todos do país norte-americano. Con-
seguiu convencer os estudantes a 
aceitarem a sugestão, argumentan-
do que era importante que eles re-
cebessem os estadunidenses e su-
gassem o máximo de conhecimento 
possível, porque só assim poderiam 
superá-los e substituí-los no país. 

Em pleno regime militar no Bra-
sil, pediu licença para ir à União So-
viética. Lá, participou de diversas 
reuniões e retornou a Porto Alegre 
com uma lista de dez cientistas de 
renome que aceitavam lecionar na 
Escola de Geologia. Para evitar pos-

1974 – 1983
EXERCE O CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE 

DA FAPERGS
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síveis problemas, preferiu não fazer 
escolhas pessoais e solicitou à Em-
baixada que deixasse vir qualquer 
um daqueles citados, mas não obte-
ve êxito. Apesar de não contar com 
esses reforços, atingiu sua meta, 
pois, quando o MEC (Ministério da 
Educação) começou a avaliar essa 
área, considerou que o curso de  
Geologia da UFRGS – dos quatro 
apoiados pela Campanha de Forma-
ção de Geólogos (CAGE) iniciada pelo 
presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira – era o único em con-
dições de ser chamado de Escola. 

Naquele mesmo ano (1957), 
dava início ao primeiro curso de Espe-
cialização, visando formar geólogos  
de petróleo no Brasil. Havia rece-
bido um convite do superintenden-
te da Petrobras, Antônio Seabra 
Moggi, para organizar e coorde-
nar uma iniciativa nesse sentido 
e o fez na Universidade da Bahia. 

Tem a satisfação de ter sido dire-
tor do Instituto de Ciências Naturais 
por quatro anos, da Escola de Ge-
ologia por onze anos e da Fapergs  
(Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do RS) por nove anos. Um de 
seus maiores orgulhos é ter criado 
e dirigido por quase uma década o 
Ceclimar. Quando propôs a criação 
do Centro, tinha em mente fazer um 

campus avançado da UFRGS no li-
toral norte para que os cientistas 
tivessem laboratórios para desen-
volver suas pesquisas e para que a 
população da região tivesse opor-
tunidade de cursar uma faculdade. 

Montou um grupo de estudos 
que iniciou, em 1978, a oferecer 
cursos de biologia marinha na co-
lônia de férias da Universidade. 
O professor estava na direção da  
Fapergs e era amigo de José Augus-
to Amaral de Souza, governador do 
Estado à época, por isso não teve 
dificuldade para conseguir o terreno 
e os recursos para o projeto, que in-
cluía prédios com laboratórios para 
pesquisa, auditório, um museu de 
paleontologia e um grande aquário, 
que Irajá lamenta não existir mais. 
Contando com total apoio do então 
reitor Homero Jobim, o Centro foi 
construído na área de 12 hectares 
cedida pela União e inaugurado em 
1983. Desde então, tornou-se re-
ferência no litoral norte em termos 
de pesquisas e cursos de extensão 
ligados à educação ambiental. Nos 
meses de verão são oferecidas di-
versas atividades, como minicursos 
e oficinas pedagógicas com temas 
do meio ambiente, os quais atraem 
centenas de pessoas, em especial 
jovens e crianças da comunidade 
local e de famílias que escolhem 
passar as férias naquela região. 1978

MONTA UM GRUPO DE ESTUDOS QUE COMEÇA 
A OFERECER CURSOS DE BIOLOGIA MARINHA 
NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA UFRGS

O Centro de Imbé foi motivo de 
alegrias, mas também de frustra-
ções. Gostaria de ter oferecido cur-
sos em nível de graduação, o que só 
foi conseguido anos mais tarde pela 
professora Norma Luiza Würdig, com 
a implantação de uma sequência de 
cursos de licenciatura e bacharelado 
em Ciências Biológicas. Deseja ver a 
recuperação do Museu de Ciências 
Naturais e do aquário e a criação de 
um centro cultural, com uma boa e 
variada programação para adultos, 
jovens e, especialmente, crianças. 
“O que eu queria era ver o Ceclimar 
se projetando na comunidade, ter 
um anfiteatro, contando com espa-
ços para difundir a área de artes. 
Acho que é uma maneira de promo-
ver a Universidade e de levar cultu-
ra àquela região.” Todas as quartas 
e sextas-feiras o professor vai até 
lá para seguir com suas pesquisas, 
participar de reuniões e dar sua con-
tribuição no que lhe seja solicitado, 
além de fazer algumas palestras.

Ao referir-se às suas realizações, 
o professor Irajá diz que teve muita 
sorte, porque “estava tudo por fazer, 
e vontade de fazer eu tinha e soube 
me cercar de profissionais competen-
tes”. Admite, porém, ter outras duas 
características que colaboraram para  
seu sucesso: a visão de saber de 
antemão o que precisaria ser feito 
e a insistência que lhe é peculiar.

Com sua insistência, conseguiu 
veículos para fazer trabalhos de cam-
po – que considera indispensáveis 
na formação de bons geólogos –, a 
organização da biblioteca do Institu-
to de Ciências Naturais, uma campa-
nha pela criação do curso de Biblio-
teconomia, a inclusão de cata-ventos 
para a geração de energia eólica no 
projeto original do Ceclimar, o que in-
felizmente não foi implantado. Irajá 
Damiani Pinto soube, também, apro-
veitar os acordos existentes à época 
com instituições estadunidenses. 
Da Fundação Rockfeller conseguiu 
o primeiro microscópio eletrônico 
da Universidade e do Ponto Qua-
tro (grupo vinculado ao programa 
Aliança para o Progresso, dos EUA) 
ganhou o primeiro gabinete de aero- 
foto-geologia para o Departamento. 

Frequentemente citado em tra-
balhos internacionais, em especial 
pelas novas espécies que descobriu 
e descreveu para a ciência, atual-
mente dedica-se à pesquisa de crus-
táceos que coletou na África para po-
der compará-los com os brasileiros. 
Enquanto tiver uma vida boa, saúde 

1983
INAUGURAÇÃO DO CECLIMAR  

(CENTRO DE ESTUDOS COSTEIROS, 
LIMNOLÓGICOS E MARINHOS) EM IMBÉ,  

NO LITORAL NORTE DO ESTADO

1989
APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA UFRGS, MAS 
SEGUE EM ATIVIDADE COMO PROFESSOR COLA-

BORADOR E PESQUISADOR
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e a “cabeça boa também”, pretende 
continuar trabalhando porque é feliz 
assim. Além do mais, conta com o 
apoio nesse sentido de sua família. 

De tudo o que conquistou ao lon-
go de sua carreira, o que ele mais 
preza é a amizade dos que foram 
seus alunos, colegas ou funcioná-
rios. Destaca a afeição e a colabo-
ração que recebe até hoje de seus 
doutorandos ou integrantes de seu 
grupo de pesquisa, como a profes-

sora Ivone Purper, que, assim como 
a professora Yvonne Sanguinetti, o 
levam ao Ceclimar semanalmente e 
o ajudam na leitura e na redação de 
seus trabalhos. Fala que o carinho 
que teve e tem até hoje dos seus 
alunos o fizeram mudar. “Sempre 
digo brincando que nunca fui fã de 
beijo de homem, mas hoje sou le-
vado a gostar porque meus ex-alu-
nos me abraçam e me beijam em 
qualquer lugar que me encontram.”
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PÁGINA ANTERIOR
CARTÃO DE INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULAR 

NA FILOSOFIA, EXTRAÍDO DA OBRA COMEMO-
RATIVA “50 ANOS DE GEOLOGIA: 

IRAJÁ DAMIANI PINTO, HISTÓRIA E MEMÓRIA”

MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS – ÚNICO EM 
SEU GÊNERO NO LITORAL NORTE – 

FOI INAUGURADO EM 23 DE FEVEREIRO DE 
1983
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ISRAEL JACOB RABIN BAUMVOL  

2011
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

O CIENTISTA QUE COMBINA SERENIDADE NA VIDA, 
DISCIPLINA NA PROFISSÃO E INDIGNAÇÃO POLÍTICA

“O curso de Física que fiz forjou a minha 
coluna vertebral intelectual. Aquele 
curso não existe mais em lugar algum. 
Era excelente, ultraexigente e impôs 
disciplina intelectual. Tive que aprender 
essa disciplina e depois que terminei a 
minha graduação nunca mais estudei 
assim. Estava formado, estava pronto.”

O ambiente bem claro, espa-
çoso e tranquilo, a música 
clássica tocando ao fundo e 

o chimarrão parecem convidar à re-
flexão e a uma boa conversa. Com 
o mesmo espírito de serenidade, 
o professor Israel Baumvol expõe 
suas ideias e lembranças, nem sem-
pre tão amenas. As consequências 
da ditadura militar nas universida-
des públicas, a falta de indignação 
por parte da população e de vonta-
de política para resolver problemas 
básicos da cidade, e a necessida-
de de encontrar mecanismos para 
dar uso prático ao que os pesqui-
sadores já descobriram são alguns 
dos temas que preocupam atual-
mente o físico reconhecido dentro 
e fora do país por seus estudos 
na área de Ciência dos Materiais.

Israel Jacob Rabin Baumvol en-
trou na UFRGS pela primeira vez aos 
doze anos de idade. O professor de 
Ciências da sua escola levou a turma 
para conhecer os fósseis que o pro-
fessor Irajá Damiani Pinto estudava 
e catalogava. “Achei aquilo muito le-
gal, deslumbrante! Eu era louco por 
História e como eu morava na Rua 
Ramiro Barcelos, na frente da Fa-
culdade de Odontologia, voltei lá ca-
minhando.” Ele explica que naquela 
época os professores não dedicavam 
sua vida inteira a publicar artigos, ti-
nham mais tempo e se dispunham 
a conversar com as crianças. Voltou 
várias vezes, conheceu as coleções 
de espécies botânicas do professor 
Alaric Schultz e, em uma dessas vi-
sitas, viu que seria oferecido um cur-
so com o professor Dante Laytano 
sobre história do Rio Grande do Sul. 
Perguntou se podia assistir. “O pro-
fessor Laytano, que era uma grande 
figura, disse que eu poderia desde 
que não ficasse conversando ou 
brincando para atrapalhar os outros 

1971
CONCLUI A GRADUAÇÃO EM  

FÍSICA PELA UFRGS

1973 – 1975
É APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO E 

LECIONA NA UNIVERSIDADE DE SÃO  
PAULO POR DOIS ANOS
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e a aula.” Frequentou o curso jun-
to a alunos da Universidade e pro-
fessores. Um dia, indo para lá, viu 
um anúncio do concerto de uma or-
questra. Gostava muito de música, 
mas na sua casa não havia, pois os 
pais eram de origem muito humilde, 
camponeses, e não tinham esse há-
bito. Assim descobriu a OSPA – que 
se apresentava no Salão de Atos da 
Reitoria – e a Rádio da Universida-
de – que gravava os concertos – e 
estas duas “instituições” passaram 
a fazer parte da sua vida até hoje.  

O docente que, entre outras ho-
menagens e demonstrações de re-
conhecimento, recebeu o título de 
Comendador da Ordem Nacional do 
Mérito Científico em 2010, credita 
boa parte de seu êxito profissional ao 
professor Fernando Zawislak e à só-
lida formação que recebeu no curso 
de Física. “Eu sou cria do Zawislak, 
assim como o Jornada (Antônio Alzi-
ro Hertz da Jornada, presidente do 
Inmetro – Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade 
Industrial –, que cursou graduação, 
mestrado e doutorado na UFRGS)  
e, em certo sentido, também o Lívio 
Amaral, diretor de Avaliação da Ca-
pes-MEC. Esses comendadores são 

crias do Zawislak, e ele é um produ-
to do Instituto de Física. Teve o John 
Rogers como seu mentor intelectu-
al.” Israel explica que todos perten-
cem à mesma linhagem e recebe-
ram comendas por suas imagens 
e visibilidades nacional ou interna-
cional como pesquisadores. “São 
muito valiosos os que se destacam 
em outros países. A realidade é que, 
no panorama científico e tecnológi-
co internacional, o Brasil ainda é 
muito pequeno” e por isso tal reco-
nhecimento tem tanto significado.

Em sua opinião, o mais impor-
tante, no entanto, foi sua formação 
profissional. “O curso de Física que 
fiz forjou a minha coluna vertebral 
intelectual. Aquele curso não existe 
mais em lugar algum. Era excelen-
te, ultraexigente e impôs disciplina 
intelectual. Tive de aprender essa 
disciplina e depois que terminei a 
minha graduação nunca mais es-
tudei assim. Estava formado, es-
tava pronto.” Logo depois, foi fazer  
pós-graduação na USP (Universidade 
de São Paulo), que tinha fama de difí-
cil, mas achou tudo fácil e aos 23 anos 
já tinha sido aprovado em concurso 
para professor daquela instituição. 

Quando decidiu dedicar-se à Ci-
ência dos Materiais, o campo estava 
recém-começando no país, e muitas 
pessoas nem o consideravam Física 
de verdade. A UFRGS estava despre-1974

CONCLUI O MESTRADO EM FÍSICA PELA UFRGS

1977
CONCLUI O DOUTORADO EM FÍSICA PELA UFRGS

parada em termos de conhecimento 
e infraestrutura para atuar, o que fez 
com que o professor precisasse via-
jar muito para aprender com outros 
mestres. Está entre os que instituí-
ram a área na Universidade e, em es-
pecial, a Engenharia de Superfícies, 
cujo Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia (ligado ao CNPq – Con-
selho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico) liderou.

Acredita que foi fundamental em 
sua formação profissional e humana 
ter estudado na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras, um 
verdadeiro “caldeirão de ideias”, 
onde os temas importantes eram 
discutidos por todos. “A minha cons-
cientização política começou lá. Se 
alguém me perguntasse qual é a 
perda maior da Universidade nos 
últimos tempos, eu diria que sem 
dúvida é a sua desintegração, que 
não foi casual, mas absolutamente 
intencional, planejada, uma estra-
tégia política de acabar com o que 
havia de melhor: uma extrema apro-
ximação entre todos. Naquela épo-
ca, além de estudar quatorze horas 
por dia, ainda lutava contra a dita-
dura – e eu me meti fundo nisso, 
inclusive participando dos princi-
pais congressos da UNE (União Na-
cional dos Estudantes) do período.” 

Teve aulas com Leônidas Xausa, 
Ernani Fiori e com Gerd Bornheim, 

professores que admira até hoje. 
Lembra-se do convívio constante 
e da emoção que era viver naque-
le ambiente de debate político e de 
cultura que existia na época. Consi-
dera que a perda desse “caldeirão” 
repercute até hoje, não tanto para 
os que participaram daquele movi-
mento, “porque uma vez conscien-
te, isso permanece, não se perde 
mais”, mas para os jovens que vie-
ram depois foi uma perda importan-
te. “Acho que eles nem sabem o que 
perderam, não têm ideia disso, mas 
em minha opinião, eles perderam 
muito: a consciência de cidadão e a  
consciência política. Desde 1982 ou 
1983, quando fomos para o Campus 
do Vale, nada acontece. Houve uma 
total desintegração da Universidade.”  

Está na UFRGS há 53 anos e  
atualmente continua trabalhando na 
qualidade de docente convidado. Diz 
que “a Universidade é a minha vida, 
o meu sangue e, é claro, a minha 
mãe, pelas oportunidades que ela 
me deu”.  Na instituição, destacou-
-se por suas atividades de ensino e 
de orientação a numerosos estudan-
tes dos cursos de pós-graduação;  

1984 – 1988 
 TRABALHA COMO PROFESSOR CONVIDA-

DO NO CENTRO DE PESQUISAS DA IBM, 
ESTADOS UNIDOS

1989 – 1990
ATUA COMO PROFESSOR CONVIDADO NA 

UNIVERSIDADE DE HEIDELBERG, ALEMANHA
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de pesquisa experimental, com a 
criação de variados métodos e a 
fundação de diferentes laborató-
rios; e de extensão, por ter liderado 
projetos de cooperação com o setor 
produtivo, em especial a indústria. 
Propiciou o acoplamento da insti-
tuição a grandes redes de pesquisa 
do país em seu campo de atuação, 
que engloba estudos relativos ao 
processamento a plasma de aços, 
revestimentos protetores de aços, 
imunização de polímeros para en-
genharia biomédica e materiais se-
micondutores alternativos ao silício. 

Desde 2003 é também profes-
sor da Universidade de Caxias do 
Sul, onde fundou e desempenha 
as funções de coordenador do Pro-
grama de Pós-graduação em En-
genharia e Ciência dos Materiais. 
Atuou como professor convidado 
nas universidades Pierre et Marie 
Curie (França) e Heidelberg (Alema-
nha), nos centros de pesquisa da 
IBM e da Bell, nos Estados Unidos, 
e foi aprovado em primeiro lugar 
no concurso nacional público para 
professor titular das universidades 

na França, nomeado para Paris 
7, tendo preferido ficar na UFRGS.

Diz que seu esporte favorito é 
a história da tecnologia, do desen-
volvimento e do pensamento em 
geral, e tem lido livros mais atuais, 
que mostram que as ciências e a 
tecnologia têm outra estrutura, es-
tão multiplexadas, multidisciplina-
res. O vice-coordenador da área de 
Materiais da Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Pessoal de 
Nível Superior) explica que no sécu-
lo XX o mundo mudou mais rápido 
do que em qualquer outra era da 
história da humanidade. Em cem 
anos houve inúmeras revoluções 
tecnológicas: a dos polímeros, a 
do silício, a da bioengenharia, da 
própria medicina feita por instru-
mentos e digitalizada, e muitas 
outras. Essas descobertas muda-
ram o jogo, mudaram o panorama.

Defende a ideia de transformar 
o Campus Centro em um novo “cal-
deirão” cultural, artístico e intelec-
tual. Sua sugestão é transformar a 
área central da UFRGS em um polo 
de ideias e debates, no sentido de 
desacomodar os acomodados e 
tornar o campus um lugar de efer-
vescência, de modo que os alunos 
saibam muito bem aonde ir quando 
quiserem música, teatro, cultura ou 
discussões de todos os tipos e sobre 
todos os temas. Segundo o docente, 

1991 – 1996 
TRABALHA COMO PROFESSOR  
CONVIDADO NA UNIVERSIDADE PIERRE  
ET MARIE CURIE, FRANÇA

2000 
É ELEITO PESQUISADOR DESTAQUE PELA 
FAPERGS (FUNDAÇÃO DE AMPARA À PESQUISA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

a maioria dos alunos da Universida-
de vem do interior, e ela acrescen-
ta muito pouco à formação política 
e cidadã desses jovens. “Acho que 
se deveria criar um centro assim. Eu 
seria voluntário a ir lá dar meu curso 
de História do Desenvolvimento Tec-
nológico. O faria gratuitamente, por-
que o que mais nos faz falta é fazer 
o caldeirão ferver e a comunidade 
acadêmica recuperar o seu espírito, 
restaurar a identidade da UFRGS, 
esse sentimento em comum”.

Acredita que antes era primor-
dial fazer pesquisa de base, desco-
brir novos fatos científicos e novas 
tecnologias, avançar nesse sentido, 
mas hoje o mais importante é pen-
sar em maneiras de dar uso ao que 
já foi criado e descoberto, de colocar 
em prática o conhecimento acumu-
lado. “Não nego e sempre afirmo que 
o desenvolvimento científico e tecno-
lógico é essencial. A isso dediquei a 
minha vida, não só para a pesquisa, 
mas também para a integração do 
trabalho que a Universidade faz com 
o que a indústria produz, porém, 
esse não é mais o problema crucial, 
central”. Cita Albert Einstein, que di-
zia “o bem-estar da humanidade é 
o fim maior de toda pesquisa. Lem-
brai-vos disso no meio dos vossos 
diagramas e das vossas equações”, 
para explicar que o bem-estar da hu-
manidade hoje está muito mais em 

ter clareza sobre o que fazer com o 
imenso cabedal científico e tecnoló-
gico existente do que propriamente 
em acrescentar mais um pouquinho. 
Em sua opinião, hoje o problema é 
saber o que fazer com tudo o que 
já se conhece e ter vontade políti-
ca para usar a tecnologia disponível 
para resolver os problemas que es-
tão à vista de todos. Fez um discurso 
nesse sentido no Fórum Social Mun-
dial quando o convidaram para falar 
de estratégias tecnológicas e falou 
de arrumar a nossa casa antes, usar 
o saber produzido para dar mais dig-
nidade às pessoas. Esse tema o pre-
ocupa muito atualmente e acredita 
que a situação só será revertida de 
fato quando o pesquisador tiver uma 
concepção humanística muito sólida, 
assim como sua formação científica 
e tecnológica. “São essas pessoas 
– muito raras – que têm de assumir 
a tarefa de dar uso à tecnologia.” 

Com relação aos professores 
eméritos, diz que gostaria que a 
instituição promovesse encontros 
periódicos de todos os agraciados, 
como ocorre em outros países. Acre-
dita que seria muito positivo para 
a Universidade se a administração 

2002 – 2003 
EXERCE O CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE  

DA FAPERGS 

2003
COMEÇA A LECIONAR NA UNIVERSIDADE DE 

CAXIAS DO SUL
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central e os próprios departamen-
tos os ouvissem mais. Comenta que 
o professor Zawislak vem propondo 
há anos que se façam debates so-
bre temas da atualidade em que 
eles estejam incluídos. Explica que, 
nas universidades dos Estados Uni-
dos e da Europa, os eméritos são 
tratados como verdadeiras autori-
dades em suas áreas, são chama-
dos, convidados a participar dos 
principais eventos culturais e inte-
lectuais, consultados. Israel lembra 
que, quando trabalhava na Inglater-

2010
É AGRACIADO COM O TÍTULO DE COMENDADOR 
DA ORDEM NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO 
PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ra, viu em Oxford um cartaz enorme 
e bonito na entrada de um College, 
anunciando o jantar anual dos pro-
fessores eméritos. Um deles era “o 
grande” Charles Singer, com quem 
estudou História da Tecnologia, e 
ele falava que o jantar anual era um 
momento especial, que tinha gran-
de significado para todo o grupo. 
“O mais importante é aproximar os 
eméritos das suas unidades, propi-
ciar que sejam ouvidos”, conclui. 

ANTES MESMO DE ENTRAR NA INSTITUIÇÃO, 
CONHECEU A RÁDIO DA UNIVERSIDADE, QUE 

GRAVAVA OS CONCERTOS DA OSPA, E FAZ PARTE 
DE SUA VIDA ATÉ HOJE
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JOÃO CARLOS PROLLA  

2009
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“O aluno é que ficava pingando o éter 
ou o clorofórmio naquelas máscaras 
antigas para conseguir ficar perto da 
cirurgia. Lembro que muita anestesia eu 
fiz nos anos 1954 e 1955, mas depois 
passei a gostar mais da clínica médica.”

A FORMAÇÃO DE UM MÉDICO É UM PROCESSO PERMANENTE 
QUE EXIGE ATUALIZAÇÃO CONSTANTE

A sala 21 fica no subsolo do 
Hospital de Clínicas de Por-
to Alegre. Quem não está 

familiarizado com o local pode ter 
dificuldade para chegar até lá, pois 
é difícil encontrar alguém que dê in-
formações corretas sobre o caminho 
a seguir entre pátios e corredores. É 
nesse espaço físico frio e impessoal, 
mas com uma equipe atenciosa, que 
funciona o Serviço de Citopatologia, 
sob a responsabilidade do profes-
sor João Carlos Prolla desde 1973. 

Profissional reconhecido interna-
cionalmente e diversas vezes convi-
dado a lecionar, proferir palestras e 
participar de congressos em outros 
países, Prolla é um homem descon-
traído e com ótimo senso de humor. 
Quando fala de seu passado estu-
dantil, prioriza resgatar episódios e 
detalhes mais divertidos e inespe-

rados, mesmo que não tenham sido 
maioria em sua rotina da época. Não 
chegou a ser um aluno modelo, mas 
guarda dos tempos de universitário 
algumas das melhores lembranças 
da sua vida. Dedicado, estudioso e 
sempre atento às novas tecnologias, 
diz que a Medicina é mais uma arte 
do que uma ciência. Gostaria que a 
Faculdade recuperasse sua identida-
de e acredita que para que isso ocor-
ra é necessário que volte a ter seu 
antigo prédio da Rua Sarmento Leite.

Entrou na Universidade em 1954, 
e o que mais o marcou daquela épo-
ca foi a turma.  Era um momento de 
grandes mudanças, ou “transição”, 
como se refere ao período. Vários 
dos antigos catedráticos estavam 
sendo substituídos e, com eles, todo 
um modelo de ensino. Ele conta, por 
exemplo, que tinham um professor 
de “Biochimica” (e o grupo sempre 
usava o som atual do “c” e do “h” 
juntos), Mario Bernd, que, na primei-
ra aula do ano letivo, pegava uma vi-
trola daquelas antigas, tocava o hino 
nacional e todos tinham de ficar em 
pé ouvindo. O livro recomendado era 

1959 
CONCLUI A FACULDADE DE MEDICINA NA UFRGS

1961 
COMEÇA A TRABALHAR COMO PROFESSOR  

DA UNIVERSIDADE
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em francês, como a maioria daquele 
tempo. Foi nessa transformação que 
os textos em inglês passaram pro-
gressivamente a substituí-los. Outro  
docente do mesmo estilo era Nei 
Cabral, que dava a disciplina Phisi-
ca Médica, com “ph”. “Eram figuras 
que gostavam do que faziam, mas 
que estavam já no ocaso da car-
reira, e para nós era muito difícil, 
pois algumas áreas já estavam lá 
adiante, e nós ainda muito atrás.”

Reconhecendo ser “um pouco 
relapso”, diz que às vezes passava 
o dia jogando xadrez no centro aca-
dêmico ou ouvindo alguém tocan-
do o piano que havia lá. O grupo se 
dividia para que alguns fossem à 
aula numa semana e os outros, na 
seguinte. “A gente sempre respon-
dia presente pelos outros, porque 
os professores liam a relação numa 
velocidade louca, e todo mundo ia 
dizendo presente. Se um deles le-
vantasse os olhos ia ver que tinha o 
dobro de alunos na lista do que os 
que estavam na sala realmente.” 
Além da Medicina, o jovem tinha fei-
to também vestibular para História 
Natural. Naquela época, o concur-

so não era unificado e cada curso 
promovia o seu. O da Medicina era 
famoso porque era muito rigoroso. 
Havia uma cota para mulheres, que 
não deveria exceder os dez por cen-
to das setenta vagas, “então sempre 
davam um jeito de só sete candida-
tas serem aprovadas. Primeiro vi-
nha o exame escrito, depois o oral, 
e era nessa etapa que essa cota se 
fazia presente”, explica. Muito mais 
tarde houve a unificação do vestibu-
lar, o que foi um progresso, porque  
terminou com essas discriminações. 

Quando Prolla cansava da Medi-
cina, ia assistir às aulas da Biologia, 
o que era possível porque existia o 
regime de cadeiras isoladas. O curso 
de História Natural durava três anos, 
e quem queria seguir a licenciatura 
plena levava quatro anos para se for-
mar. Ele o fez durante seis anos e no 
fim não recebeu o diploma porque 
faltou uma disciplina. “Casualmen-
te eu era muito amigo do professor 
que faleceu durante o curso e eu 
pensei que era melhor não terminar, 
pois não sabia quem entraria no lu-
gar dele.” A essa altura, ele já estava 
mais interessado na carreira médica. 

Bem no início do curso, grande 
parte das aulas práticas era reali-
zada na Santa Casa, e a disciplina 
mais temida pelos alunos era Ana-
tomia, porque tinham que enfrentar 
os cadáveres. Depois, conforme iam 

1964
CONCLUI O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
GASTROENTEROLOGIA NA UNIVERSIDADE  
DE CHICAGO (EUA)

1968 – 1971 
ATUA COMO PROFESSOR NA UNIVERSIDADE  
DE CHICAGO (EUA)

avançando nas matérias, passavam 
a ter aulas ou a fazer plantões em ou-
tros hospitais também. A cadeira de 
Psiquiatria era desenvolvida no Hos-
pital São Pedro, mas ele não tinha in-
teresse e por isso não a frequentou 
muito. Naquela época, estava “fler-
tando” com a cirurgia e, assim como 
os demais que quisessem seguir 
essa especialidade, tinha que come-
çar sendo anestesista. “O aluno é 
que ficava pingando o éter ou o clo-
rofórmio naquelas máscaras antigas 
para conseguir ficar perto da cirurgia. 
Lembro que muita anestesia eu fiz 
nos anos 1954 e 1955, mas depois 
passei a gostar mais da clínica médi-
ca.” Algumas aulas causavam gran-
de impacto nos estudantes, como 
as que ocorriam no sanatório da vila 
Itapuã, onde ficavam os leprosos. “A 
gente, como aluno, ia lá, mas com 
certo medo, porque era considerada 
uma doença incurável e altamente 
contagiosa, mas exatamente na-
quela década de 50 para 60 surgiu 
um tratamento mais eficaz, e o que 
sobrou mesmo foi o preconceito.” 

Para fazer alguns dos estágios do 
quinto e do sexto anos da faculdade, 
era preciso passar por um concurso 
porque havia poucas vagas. Era o 
caso do Pronto-Socorro, o qual era 
disputadíssimo e altamente valoriza-
do por ser o único hospital de trau-
matologia, então todas as emergên-

cias nessa área iam parar lá. Outro 
muito concorrido era o serviço de ur-
gência, que agora se chama SAMU e 
naquele tempo era SAMDU (Serviço 
de Assistência Médica de Urgência). 
Os estudantes gostavam porque 
eram chamados nas vilas e saíam à 
rua na ambulância. O docente conta 
que o problema é que ocorria demo-
ra no atendimento porque havia pou-
cos desses veículos, então, quando 
chegavam lá, frequentemente eram 
recebidos meio hostilmente. “Lem-
bro que, quando caía o meu plantão 
num sábado ou domingo, o movi-
mento era pequeno, e eu gostava 
quando tinha um chamado lá para a 
zona sul. A gente levava horas para 
chegar, e o motorista emprestava 
a ambulância para a gente treinar. 
Uma vez atirei a ambulância contra 
um poste! Um cachorro se atraves-
sou e fiz uma manobra brusca e cho-
quei. Claro que, depois, chegando à 
sede, o rapaz assumiu que ele que 
fez a barbeiragem – seria muito pior 
para ele confessar que tinha entre-
gado a direção da ambulância para 
um aluno, mas todos faziam isso.” 

Além disso, no sexto ano, muitos 

1972
ENTRAM EM FUNCIONAMENTO ALGUNS 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, LIGADO À UFRGS

1973
ASSUME COMO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 

DE CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE  
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
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deles faziam o que hoje é conside-
rado exercício ilegal da medicina. “A 
gente abria um pequeno consultório, 
em geral junto a uma farmácia, o que 
hoje em dia seria considerado anti-
ético, mas naquela época ninguém 
dava bola para isso.” Prolla foi para 
um consultório em Cachoeirinha, 
onde durante seis meses exerceu a 
profissão antecipadamente. Ele co-
menta que, apesar das deficiências 
que havia naquele período, todos 
aprendiam muito porque era um ex-
celente curso. O que faltava, os alu-
nos compensavam com entusiasmo. 
A criação do Clínicas como hospital-
-escola da Universidade resolveu boa 
parte das dificuldades que existiam 
em relação à prática médica por par-
te dos estudantes, mas só começou 
a funcionar em 1971, muitos anos 
depois da formatura dessa turma. 

O docente explica que, na reali-  
dade, os alunos faziam opções den-
tro de um currículo que, em seis 
anos, tinha de estar pronto para 
que estivessem em condições de 
sair exercendo a profissão. A imen-
sa maioria dos alunos queria atuar 
no interior e estes tinham que fazer 
de tudo durante a faculdade: cirur-
gia, clínica, pediatria, traumatologia, 
etc. Os que pretendiam estabelecer-
-se em centros mais populosos em 

geral escolhiam precocemente uma 
especialidade e focavam sua aten-
ção a ela. “Durante a faculdade, eu 
já pensava em ficar em Porto Alegre 
e seguir a carreira acadêmica, por-
que esta era quase inevitável para 
quem ficasse aqui. Era um produto 
secundário do pacote completo.”

“Se há coisa que faz a gente 
morrer é o pijama. Até por sobrevi-
vência, é melhor ficar trabalhando”, 
diz o professor, que atualmente é 
colaborador nos programas de pós-
-graduação em Ciências Gastroente-
rológicas e em Medicina (Pneumolo-
gia), responsável pelos serviços de 
Citopatologia do Hospital de Clínicas 
e da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, e desenvolve pesquisas 
também em Biologia Molecular, em 
especial sobre o câncer. Ele desta-
ca a enorme evolução que houve na 
Medicina nos últimos sessenta anos, 
principalmente com o avanço da tec-
nologia, o que permite diagnósticos, 
tratamentos e, inclusive, ensino de 
maior qualidade. Acompanhou esse 
crescimento bem de perto e sem-
pre vinculado à Universidade, onde 
ingressou em 1960 após participar 
do concurso para instrutor de ensi-
no – como era chamado na época o 
primeiro degrau da carreira. Naque-
le tempo, o hospital universitário da 
Universidade era a Santa Casa, em 
que trabalhava com o professor José 

1989 
FAZ APERFEIÇOAMENTO EM CITOPATOLOGIA NA 
UNIVERSIDADE DE CHICAGO (EUA)

Martins Jó na enfermaria 27 quan-
do fez o concurso e foi aprovado.

“Um médico nunca se forma. Na 
realidade, se ele não continuar estu-
dando, mesmo que passe por bom 
médico, vai ser uma fraude.” Essa 
frase fez parte do discurso proferido 
pelo paraninfo de sua turma, José 
Fernando Carneiro, na solenidade 
de formatura, quando este citava 
outro professor, do Rio de Janeiro, 
chamado Waldemar Berardinelli. Es-
sas palavras o marcaram e ainda o 
acompanham, seja pela ideia em si 
ou pelo fato de ter sido dita por um 
docente pelo qual até hoje tem gran-
de admiração. Considera que Carnei-
ro e Mario Rigatto são exemplos de 
cientistas e educadores que deram 
grande contribuição à instituição. 

Já estava trabalhando na Univer-
sidade quando concorreu e ganhou 
uma das bolsas que a Fundação 
Kellog oferecia para a América Lati-
na e foi para os Estados Unidos. Pas-
sou três anos e meio dedicando-se 
à gastroenterologia na Universidade 
de Chicago, pioneira no uso de apa-
relhos de fibra ótica que revoluciona-
ram a endoscopia digestiva. Desde 
que voltou a Porto Alegre, em 1965, 
recebia reiterados convites para ir 
lecionar naquele país e acabou acei-
tando a proposta em 1968, ficando 
lá mais três anos, dessa vez como 
professor associado, “o que equivale 

ao adjunto daqui”. “Foi um período 
muito produtivo, em que a medicina 
e a minha matéria estavam passan-
do por um extraordinário progresso.” 
Em seu segundo retorno para o Bra-
sil, trouxe alguns desses aparelhos 
de endoscopia e abriu uma clínica 
com colegas, mas pouco tempo de-
pois decidiu dedicar-se apenas à 
vida acadêmica. Cursou doutorado 
em Pneumologia na UFRGS, pres-
tou concurso e tornou-se titular.

Prolla lamenta a troca do tradi-
cional prédio da Medicina, “que é 
uma maravilha arquitetônica”, pelo 
atual “horroroso caixão” para onde 
foi transferida a faculdade na época 
da departamentalização da Universi-
dade. Lembra que quando eles esta-
vam na Rua Sarmento Leite, o centro 
acadêmico era um ponto de encon-
tro social das três categorias: fun-
cionários, professores e estudantes. 
“Aqui está tudo separado e nem sei 
onde fica o centro acadêmico, então 
vejo com preocupação a situação.” 

1987 
TORNA-SE PROFESSOR TITULAR DA UFRGS

1992
CONCLUI DOUTORADO EM MEDICINA 

(PNEUMOLOGIA)

1997
É HOMENAGEADO PELO HOSPITAL DE CLÍNICAS 

COM MENÇÃO HONROSA POR  
25 ANOS DE DEDICAÇÃO
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Em relação ao ensino das dis-
ciplinas clínicas, ele acha que a        
UFRGS está bem. A nova geração 
de professores é bastante dedicada 
e tem condições de trabalho rela-
tivamente boas. Em sua opinião, a 
questão de o ciclo básico ser para 
turmas de todos os cursos da área 
da saúde não é muito positiva, pois 
a identificação do grupo com a facul-
dade que escolheu realmente só se 
manifesta a partir do terceiro ano, 
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então ela nasce fraca. “A identidade 
se perdeu, mas como a Medicina é 
mais uma arte que uma ciência, as 
pessoas de algum jeito procuram 
suprir isso.” Mesmo assim, acredita 
que a comunidade do curso deveria 
lutar para recuperar esse sentimen-
to e que o processo passa por reaver 
a sua casa original. Deseja que um 
dia os formandos voltem a utilizar a 
escadaria do edifício como o local 
predileto para a última foto da turma.

PROLLA (ÚLTIMO À DIREITA) EM REUNIÃO COM O 
REITOR ELYSEU PAGLIOLI (AO CENTRO), NA SALA 
DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE  
MEDICINA, À ÉPOCA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS

ANTIGO PRÉDIO DA FACULDADE DE MEDICINA
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JOÃO PEDRO ESCOBAR MARQUES PEREIRA

2011 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

Um dos momentos mais im-
portantes de sua carreira na    
UFRGS foi aquele em que sou-

be que tinha vencido o concurso de 
provas e títulos para professor titular 
da disciplina de Histologia, cuja vaga 
havia sido ocupada anteriormente 
por seu avô e por seu pai. Muitos anos 
mais tarde, foi surpreendido com a 
notícia de que seria agraciado com 
o título de Professor Emérito, hon-
raria que jamais imaginara receber. 

Porto-alegrense nascido em 
1933, João Pedro Escobar Marques 
Pereira sempre gostou de estudar. 
Fez cursos de pós-graduação no Bra-
sil e no exterior e conquistou diver-
sos títulos por meio de concursos 

MESMO DEPOIS DE TER DADO TANTA RETRIBUIÇÃO, AINDA 
PENSA QUE TEM DÍVIDA DE GRATIDÃO COM A UFRGS

“O outro momento que me marcou 
muito foi quando fiz o concurso para 
titular, porque eu pertenço a uma 
geração em que não havia possibilidade 
de fazer. Houve um período muito 
longo - de uns vinte anos - em que os 
concursos estavam interditados, não 
eram realizados. Quando o primeiro foi 
oferecido, eu o fiz e me tornei titular, o 
que foi muito importante para mim.”

públicos e defesas de teses. Tanta 
experiência valoriza ainda mais sua 
opinião sobre a UFRGS. Ele diz que 
tem uma dívida de gratidão com a 
Universidade por ter recebido uma 
formação tão completa. Embora não 
o tenha planejado como tal, sua con-
tribuição à área de Ciências Básicas 
da Saúde e ao Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre pode ser considera-
da, de certa maneira, uma retribui-
ção à instituição que tanto lhe deu. 

Marques Pereira avalia que sua 
relação com a Universidade é feita 
de grandes momentos aos quais se 
refere, inclusive, como “impactos”. 
O primeiro deles foi quando passou 
no vestibular para Medicina que, 
naquela época, já se tornara muito 
concorrido. Era no período de Ge-
túlio Vargas e aquele foi o primeiro 
ano em que o número de vagas na 
Medicina foi ampliado de sessenta 
para cem, por decisão do governo. 
Era comum naquele momento da 
história do Brasil fazer críticas ao 
ensino nas solenidades de formatu-
ras, mas em sua turma - a de 1956 
- não houve isso. Acredita que to-

1956 
CONCLUI A FACULDADE DE MEDICINA NA UFRGS

1959 
DEFENDE A TESE DE DOUTORADO NA UFRGS, 

APÓS REALIZAR O CURSO EM SÃO PAULO
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das aquelas manifestações verbais 
contra os cursos que ocorriam du-
rante a colação de grau, se davam 
em função do momento político que 
vivia o país. Gosta de ver que o pa-
norama é bem diferente atualmente 
e as cerimônias também. Exempli-
fica com a formatura de sua filha, 
quando ficou encantado ao ver que 
os alunos “eram só elogios e louvo-
res à instituição e aos professores”. 

Após terminar a faculdade con-
seguiu bolsa da Capes (Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) e foi para São Pau-
lo cursar doutorado, mas retornou a 
Porto Alegre um ano e meio depois, 
pois havia prestado concurso para 
professor assistente na UFRGS. De-
fendeu tese de doutoramento em 
1959, recebendo grau dez. Tornou-
-se “funcionário” da instituição e, a 
partir daí, começava o segundo im-
pacto positivo em sua relação com 
a mesma. “Devo a ela o meu aper-
feiçoamento profissional, porque me 
propiciou,  cursos fora de Porto Ale-
gre que muito me ajudaram. Eu diria 
até que é uma dívida que tenho com 

a Universidade e que talvez depois, 
ao longo da minha história, eu tenha 
amenizado um pouco”, afirma. Além 
desse apoio declarado, sua trajetória 
nesse sentido contou também com 
alguns “acasos” que o beneficiaram. 

O pesquisador conta que um 
professor da Holanda havia chega-
do a Recife para ministrar um cur-
so de Embriologia Médica de três 
meses e ele foi participar. O holan-
dês e ele estabeleceram um bom 
relacionamento que gerou um con-
vite para ir à Universidade McGill, 
no Canadá, onde atuava. De volta 
ao Rio Grande do Sul, não deixava 
de pensar na ideia de aceitar a pro-
posta e conseguiu com a Fundação  
Rockfeller uma bolsa de estudos 
para estudar um tempo nos Esta-
dos Unidos e depois mais outro ano 
na área e no local que quisesse, ou 
seja, à sua livre escolha. O primeiro 
ano e meio foi na Universidade Tu-
lane, de Nova Orleans, Estados Uni-
dos. “Depois passei mais dois anos 
e meio em Montreal, na McGill, a 
convite daquele professor. Na vida 
acontecem coisas estranhas, não 
é? Cheguei lá e ele não estava. Ti-
nha tirado umas férias prolongadas 
e ido para seu país onde ficaria dois 
ou três meses. Ele recém havia sa-
ído e eu não poderia esperar todo 
esse tempo, então me encaixaram 
com outro professor, que era justa-

1961 
PARTICIPA DE ESTÁGIO PARA MÉDICOS E 
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA AMÉRICA 
LATINA NA UNIVERSIDADE DE TULANE, EUA

1962 – 1964
ESTUDA E TRABALHA COMO PROFESSOR 
ASSISTENTE NA UNIVERSIDADE MCGILL EM 
MONTREAL, CANADÁ

mente o titular do Departamento, 
Charles Philippe Leblon. Foi maravi-
lhoso para mim, porque ele era, na 
época, um dos ícones da Histologia 
no mundo inteiro. Foi realmente uma 
formação muito boa a que eu recebi 
lá e isso eu devo à UFRGS que me 
proporcionou essa oportunidade.” 
Marques Pereira fez todas as suas 
horas-crédito para o seu PhD no 
Canadá e trouxe uma tese pronta, 
mas a defendeu aqui, no concurso 
de livre-docência da Universidade. 

Reassumiu suas funções na Uni-
versidade e a rotina de trabalhar 
de manhã no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre e dar aulas à tarde 
no Instituto de Ciências Básicas da 
Saúde, pesquisando e lecionando 
até a aposentadoria compulsória, 
em 2003. Com dois títulos de dou-
tor – um em Medicina e outro em 
Ciências, ambos pela UFRGS – em 
sua atuação como docente da gra-
duação, Marques Pereira reestru-
turou o curso prático de Histologia, 
elaborando para cada aluno uma 
coleção de cem lâminas de prepa-
rados histológicos que serviu como 
modelo na implementação de ou-
tros projetos semelhantes em diver-
sas faculdades no estado. Essa e 
outras iniciativas contribuíram para 
modernizar o curso e elevá-lo a um 
nível internacional. Além disso, foi 
pioneiro no ensino da Embriologia 

Médica ao instituir essa opção, que 
ainda não existia na Universidade. 

Pouco antes de sua aposenta-
doria, teve a oportunidade de dar 
aula de Hematologia Laboratorial 
e Procedimentos Hemoterápicos, 
no curso de Biomedicina, o que 
muito o orgulha porque está en-
tre os melhores do país. No campo 
da pós-graduação, encaminhou o 
programa para a criação da espe-
cialização em Hemoterapia, cuja 
primeira turma foi diplomada em 
2009, e participou como professor 
dos cursos de Neuroanatomia (ICBS) 
e de Análises Clínicas (Farmácia). 

Em seus 33 anos de atividade 
como educador ocorreram muitas 
situações e fatos que considera im-
portantes, mas em 1990 aconteceu 
um que considera especial, também 
sob o ponto de vista pessoal. “Outro 
momento que me marcou muito foi 
quando fiz o concurso para titular, 
porque eu pertencia a uma geração 
em que não havia possibilidade de 
fazer. Houve um período muito lon-
go - de uns vinte anos - em que os 
concursos estavam suspensos, não 

1971 
CURSA ESPECIALIZAÇÃO PARA A PREPARAÇÃO 

DE CHEFE DE CENTROS DE TRANSFUSÃO DE 
SANGUE EM PARIS, FRANÇA 

1977 
REALIZA CONCURSO PARA LIVRE-DOCÊNCIA 
EM HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA, OBTENDO 

O TÍTULO ASSOCIADO AO DE DOUTOR EM 
CIÊNCIAS PELA UFRGS
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eram realizados. Quando o primei-
ro foi oferecido, eu o fiz e me tornei 
titular, o que foi muito importante 
para mim.” Essa conquista em par-
ticular se revestiu de um significado 
muito especial para o docente, por-
que passou a ocupar uma vaga que 
havia sido de seu pai e de seu avô.

Na área da pesquisa, começou 
sua carreira dedicando-se cada vez 
mais à parte de sangue e órgãos a 
ele relacionados (timo, baço, me-
dula óssea, etc.). Em 1971, nova-
mente por intermédio da instituição, 
fez um curso de Chefe de Centros 
de Transfusão de Sangue em Paris 
com duração de seis meses. Quan-
do retornou, organizou o Serviço 
de Hemoterapia do Hospital de Clí-
nicas ou Banco de Sangue, como é 
mais conhecido, transformando-o 
em um órgão modelo no Rio Gran-
de do Sul e referência nacional tan-
to na utilização de técnicas como 
na formação de recursos humanos. 

Permaneceu na chefia do setor 
de 1972 a 2005, mas houve um pe-
ríodo em que precisou licenciar-se 
para ir a Barcelona (Espanha), onde 
passou dois anos aperfeiçoando-se 
em Hematologia. “Tive uma oportu-
nidade de retribuir um pouco da mi-
nha dívida com a UFRGS ao montar 

um Banco de Sangue de Cordão Um-
bilical e Placentário no Hospital de 
Clínicas. Com o auxílio do que era vi-
ce-diretor médico e hoje (2012) pre-
sidente do hospital, professor Ama-
rilio Macedo, que me apoiou muito 
nessa luta, pudemos mostrar ao 
governo do estado que inicialmente 
não aceitava nossa posição de que o 
local ideal para a implantação desse 
novo serviço era o Clínicas, pois já 
tinha todo um ambiente preparado e 
pessoal treinado para dar suporte a 
este banco”, explica. O projeto de sua 
criação foi apresentado em 2004 e 
desde setembro de 2010 está insta-
lado e funcionando no HCPA. “Isso 
foi uma coisa muito gratificante 
para mim. Senti-me um pouco me-
nos endividado com a UFRGS, pois 
consegui, através do BNDES, um 
recurso ‘a fundo perdido’, como se 
dizia antigamente, para montá-lo.” 

Quando fez os cursos de pós-gra-
duação só se dedicou a pesquisas, 
exceto no Canadá, onde trabalhou 
também como professor assistente 
de aulas práticas. Na Universidade 
sempre levou as duas atividades 
juntas porque acredita que uma 
completa a outra, quer dizer, um 
bom professor tem de ter uma linha 
de pesquisa que o estimule em uma 
determinada direção e para estar 
sempre atualizado. Até admite que 
uma pessoa possa ter boa didáti-1980 – 1982 

COMO BOLSISTA DO CNPQ, FAZ ESTÁGIO 
NA ESCOLA DE HEMATOLOGIA FARRERAS 
VALENTI, NO HOSPITAL CLINICO Y 
PROVINCIAL DE BARCELONA, ESPANHA

ca sem ser pesquisadora, porque a 
Pedagogia é uma técnica que pode 
ser aperfeiçoada ou aprendida, mas 
acha que é sempre melhor com-
prometer-se com  as duas coisas. 

Em relação ao Hospital de Clí-
nicas, Marques Pereira conta que 
acompanhou de perto todo o seu de-
senvolvimento, desde o início do seu 
funcionamento até sair de lá, há qua-
tro anos. Decidiu afastar-se depois 
da aposentadoria porque tinha inte-
resses privados a tratar, mas conti-
nua até hoje como colaborador em 
pesquisas. Quando os alunos o pro-
curam ele orienta quanto à parte de 
bibliografia no que se refere ao Ban-
co de Sangue de Cordão Umbilical, 
que “está se desenvolvendo como o 
desejado e já temos mais de duzen-
tos cordões umbilicais congelados 
de crianças nascidas exclusivamen-
te no Clínicas”. Existe um projeto 
de, no futuro, estender a coleta a al-
gum outro hospital público, informa.  

Deixando a modéstia de lado, 
Marques Pereira admite que seu 
trabalho no Instituto de Ciências Bá-
sicas da Saúde e no HCPA, propor-
cionou benefícios a ambos. “Não 
esperava nunca na vida ser Pro-
fessor Emérito da UFRGS. Foi uma 
surpresa para mim, foi um prêmio 
que não esperava receber. É o títu-
lo mais honroso que tenho na vida, 
sem dúvida.” O docente diz que lem-

bra quando, ainda sob o impacto 
da surpresa causada pela notícia, 
contou ao filho que seria agraciado 
com essa honraria e que este co-
mentou: “que bom, não é pai? Esse 
título veio para ti, tu não foste atrás 
dele. É porque o mereces, mesmo.” 

Em sua opinião, a UFRGS tem 
uma história grande e bonita, por isso 
tem a convicção que vai crescer cada 
vez mais e com qualidade. Acredita 
que ela tem um peso muito grande 
dentro do Brasil atualmente, diferen-
te do que ocorria há quarenta anos. 
Quando foi estudar na Universidade 
de São Paulo (USP), a paulista era 
bem superior à gaúcha em muitas 
áreas e hoje as duas estão pratica-
mente no mesmo patamar, “é como 
se a nossa Universidade tivesse 
dado um giro de 180 graus” no perío-
do. Na avaliação de Marques Pereira, 
esse rápido progresso que fez com 
que recentemente fosse eleita a se-
gunda melhor Universidade do país 
(2012) se deve, pelo menos em par-
te, ao avanço no nível de qualificação 
de seus profissionais. O docente des-
taca, também, a linha adotada pelo 
atual reitor e seus antecessores “por-
que as coisas não se fazem numa só 

1990 
TORNA-SE PROFESSOR TITULAR DE 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

2003 
É APOSENTADO COMPULSORIAMENTE  

POR IDADE
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gestão” como um fator fundamental 
para a sua consolidação na área. 
Não deixa, porém, de fazer menção 
específica ao reitor Carlos Alexandre 
Netto, seu ex-aluno “muito bom estu-
dante e excelente pesquisador” em 
quem reconhece uma característica 
que considera muito importante: mo-
déstia. Comenta que recebe em sua 
casa e lê todos os meses o Jornal da 
Universidade e que lhe chamou a 
atenção não encontrar uma única fo-
tografia do dirigente nas últimas seis 
edições da publicação. “Isso prova 
que ele não é um homem vaidoso, 
não faz as coisas para aparecer.” 

Apesar de não participar muito 
da vida da instituição atualmente, 
acha que os eméritos podem pres-
tar algum serviço para a Universi-
dade, até porque a maioria ainda 
está atuando. Conta que justamen-
te no dia anterior a esta entrevista 
pegou um livro de Histologia para 
ler e sentiu saudade da atividade 

docente. “Fiquei pensando ‘hoje eu 
daria essa aula com este conteú-
do, mas de uma maneira diferente, 
mais palatável para os estudantes’, 
porque a gente tem vivência e há 
certas coisas que só se aprende 
com o tempo.” Comenta que o Hos-
pital de Clínicas, para celebrar seus 
45 anos, montou uma comissão de 
professores aposentados, pois só 
eles tinham a memória do local e 
sua colaboração era essencial a sua 
história. Até o dia da comemoração 
– 12 de abril de 2012 – o grupo se 
reunia no Conselho Diretor para for-
necer as informações. Passadas as 
festividades, alguns continuam a 
reunir-se para dar ideias à direção. 
Tornou-se uma espécie de “Conse-
lho de Anciãos” e o docente acre-
dita que poderia ser interessante 
fazer algo parecido na Universidade, 
“pois os eméritos poderiam talvez 
contribuir, e a Universidade pode-
ria  aceitar ou não as sugestões”.

SUA CONTRIBUIÇÃO À ÁREA DE CIÊNCIAS 
BÁSICAS DA SAÚDE E AO HOSPITAL DE CLÍNICAS 

DE PORTO ALEGRE PODE SER CONSIDERADA, 
DE CERTA MANEIRA, UMA RETRIBUIÇÃO À  

INSTITUIÇÃO QUE TANTO LHE DEU
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JOÃO RUY JARDIM FREIRE

2009 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

Um homem preocupado com o 
futuro. Aos 89 anos de idade, 
João Ruy Jardim Freire diz que 

gostaria que a UFRGS fizesse um 
planejamento a médio e longo prazo 
para antever quais profissões e tipos 
de pesquisa serão necessários da-
qui a dez ou quinze anos. Só assim 
vai estar preparada para atender às 
demandas da sociedade e ajudar o 
desenvolvimento da região. Acredita 
que os jovens também deveriam olhar 
mais para o tempo que está por vir.

Mais que um simples discurso, 
essa é uma convicção que sempre 
adotou em seus projetos de vida e de 
trabalho. Na década de 1950, a soja 
recém começava a ser conhecida e 
plantada no sul do Brasil, em espe-
cial no Rio Grande do Sul, e o pesqui-

PLANEJAR A MÉDIO E LONGO PRAZO É ESSENCIAL NA VIDA 
PESSOAL E NA CARREIRA PROFISSIONAL

“Eu gostaria que a UFRGS tivesse essa 
visão de futuro e, com base em estudos 
sobre a situação atual ou passada, 
fizesse uma projeção do que é possível e 
do que é desejado para o estado a fim de 
se antecipar à procura e poder atender 
mais às demandas da população e de 
desenvolvimento da região.”

sador percebeu que a cultura poderia 
ter muito êxito. Agrônomo especiali-
zado em microbiologia, ele começou, 
nessa época, a trabalhar com bacté-
rias fixadoras de nitrogênio e com o 
uso de leguminosas para a produção 
de grãos. Quando ainda nem se fa-
lava em desenvolvimento sustentá-
vel porque havia pouca consciência 
ecológica no país, ele já pensava em 
adubação verde. Sua atuação na li-
derança de um grupo de pesquisas 
nesse sentido foi fundamental para 
o aumento do rendimento da cultu-
ra da soja, o que trouxe grandes be-
nefícios econômicos e ambientais. 

Jardim Freire nasceu, se criou e 
cursou faculdade no Rio de Janei-
ro. Esse “gaúcho naturalizado” veio 
para Porto Alegre em 1946, logo 
após a graduação na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, a 
convite do irmão que era veterinário 
e trabalhava na Secretaria Estadu-
al de Agricultura. Logo começou a 
desenvolver pesquisas na Seção de 

1946 
 O CARIOCA FORMADO ENGENHEIRO AGRÔ-

NOMO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO CHEGA AO RIO 

GRANDE DO SUL PARA TRABALHAR NA 
SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA

1957 
 COMEÇA A LECIONAR NA UFRGS
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Bacteriologia da instituição, que de-
pois passou a ser vinculada à Fun-
dação Estadual de Pesquisa Agrope-
cuária (Fepagro) e a denominar-se 
Laboratório de Fixação Biológica de 
Nitrogênio (LFBN). Esteve dois anos 
nos Estados Unidos aprofundan-
do seus estudos em microbiologia 
do solo e, em 1957, se deu conta 
de que gostaria de diversificar sua 
atuação e compartilhar seus co-
nhecimentos e que o melhor seria 
ir também para a parte acadêmica. 
Começou a lecionar na UFRGS onde, 
poucos anos depois, fez seu curso 
de doutorado em Ciência do Solo.

Durante três décadas trabalhou 
meio período diário em cada um dos 
seus dois empregos. Acredita que 
foi importante ter realizado suas 
pesquisas de forma paralela na Uni-
versidade e na Secretaria. Apesar da 
facilidade de contar com alunos de 
pós-graduação nos projetos de in-
vestigação, diz que foi a junção com 
a Secretaria que permitiu que estes 
se desenvolvessem, pois os recur-
sos na Universidade sempre foram 
mais restritos para essa área. “Tive 
muito apoio do estado e, especial-

mente, do CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico) e da Finep (Financiadora 
de Estudos e Projetos), que davam 
o dinheiro para a Secretaria reali-
zar pesquisas, enquanto na Univer-
sidade o apoio financeiro que eles 
me davam era para a formação de 
estudantes e para cursos extras.” 
Nessa época participou, também, 
da criação do Departamento de 
Solos da Faculdade de Agronomia.

Em 1978, a partir de uma pro-
posta da Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a cultura), o professor or-
ganizou e coordenou  o Microbial 
Resources Center (MIRCEN) que, 
mediante convênio, unia a UFRGS e 
a Fepagro ao organismo internacio-
nal. Tratava-se de um centro interna-
cional de pesquisa em microbiologia 
para a América do Sul, com sede na 
capital gaúcha e que também pro-
movia treinamentos, dando forma-
ção especializada a mais de 600 mi-
crobiologistas do Brasil e de outros 
vintes países, inclusive da África. 

Convidado pelo amigo e reitor 
Homero Jobim a candidatar-se a di-
retor da Agronomia (1986), Jardim 
Freire se licenciou do seu vínculo 
com o estado para dedicar-se exclu-
sivamente à sua dupla função na 
Universidade. Participou da criação 
do Programa de Pós-graduação em 

1963 
CONCLUI O DOUTORADO EM CIÊNCIA DO SOLO 
PELA UFRGS

1967 
CONSEGUE OBTER O ISOLAMENTO DA ESTIRPE 
SEMIA 587, AINDA HOJE RECOMENDADA PARA A 
CULTURA DA SOJA 

Microbiologia Agrícola e do Ambien-
te (1989) e conta que os momentos 
de que mais gostou na sua carreira 
docente estão ligados a esse curso, 
pois sentia grande satisfação em 
colaborar na preparação de mes-
tres e doutores nessa área. Consi-
dera-se, entretanto, um pesquisa-
dor nato. Sua grande paixão sempre 
foi estar em um laboratório, traba-
lhando em seu microscópio, desco-
brindo, conhecendo, aprendendo.

Sua maior contribuição para 
a ciência e a economia brasilei-
ras foi a pesquisa que desenvolveu 
com as bactérias simbióticas que 
são capazes de captar o nitrogê-
nio existente na atmosfera e fixá-lo 
em leguminosas como soja, feijão 
e trevo, por exemplo. A inoculação 
desses micro-organismos aumen-
ta a produtividade dessas lavouras 
sem prejudicar o meio ambiente. Em 
1967, o professor conseguiu obter 
o isolamento de determinada linha-
gem de rizóbio (SEMIA 587) para a 
inoculação na soja, gerando grande 
repercussão nacional e internacio-
nal. Sua utilização é recomendada 
nessa cultura até hoje. Recebeu 
inúmeros prêmios e homenagens 
de institutos e congressos no Brasil 
e no exterior graças à descoberta. 

O fato contribuiu, também, para 
que fosse convidado a dirigir o Pro-
grama Nacional da Soja, em 1970, 

junto com um diretor estadunidense. 
“Naquela época era muito mal vista 
pela esquerda a junção com os EUA, 
mas foi firmado um convênio com a 
Universidade de Wisconsin para a  
realização de pesquisas aqui no país. 
Na parte de soja, o centro estava lo-
calizado na Faculdade de Agronomia. 
Havia um diretor de lá e um brasilei-
ro, cargo para o qual fui o escolhido. 
Eu estava na parte de administração 
e também juntava todos os trabalhos 
e pesquisadores dessa área em reu-
niões que eu organizava com o obje-
tivo de discutir os resultados obtidos 
no ano anterior e o planejamento 
para o ano seguinte. Foi uma época 
boa. Quando foi criada a Embrapa 
Soja (1975), na cidade de Londri-
na, Paraná, esse projeto foi extinto e 
terminou minha atividade”, explica.

De todas as demonstrações de 
consideração que ganhou nos seus 
mais de sessenta anos de ativida-
de, destaca o título de Professor 
Emérito. “Para mim foi muito impor-
tante esse prêmio porque é o reco-
nhecimento da própria casa. Aquele 
negócio de que santo de casa não 
faz milagre em geral é verdade, 

1970 
 É CONVIDADO A DIRIGIR, JUNTO A UM COLEGA 
ESTADUNIDENSE, O PROGRAMA NACIONAL DA 

SOJA

1976 – 1980 
 EXERCE O CARGO DE DIRETOR DA FACULDADE 

DE AGRONOMIA
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então me deixou feliz. Eu já tinha 
tido muitas homenagens, como se 
pode ver nessas placas, diplomas 
e cartões que minha esposa gos-
ta de deixar expostas, mas aquela 
solenidade foi especial”, comenta.

É considerado um dos principais 
responsáveis pela instalação da pri-
meira indústria para a produção co-
mercial de inoculantes de rizóbios 
para leguminosas no Rio Grande 
do Sul. Muitas outras foram criadas 
posteriormente e hoje o Brasil é o 
maior produtor mundial dessa “adu-
bação verde”, que é usada em cerca 
de 50% da área plantada com soja. 
Todos os produtos inoculantes pas-
sam por um controle de qualidade 
que inclui a execução de análises 
fiscais e periciais, e o único labora-
tório credenciado pelo Ministério 
da Agricultura para realizar esse 
trabalho no Brasil é o LFBN, respon-
sável, também, pelo Banco de Ger-
moplasma Nacional para o Rizóbio, 
criado pelo professor-pesquisador. 

 “Acho que a Universidade está 
progredindo em muitos campos, 
mas vejo que, de certa forma, falta 
um pouco de planejamento para o 
futuro. Planejar para saber o que é 
preciso em termos de formação de 
profissionais.” Assegura que essa 
não é uma falha exclusiva da UFRGS,  
mas de todas as instituições como 
ela. Como exemplo de problema que 
se pode evitar quando se tem uma 
ideia do que pode vir a ocorrer, o 
professor conta que muito dinheiro, 
tempo e energia foram aplicados no 
país para o desenvolvimento de tec-
nologia adequada para a produção 
de vinhos finos. Quando todo esse 
investimento começou a dar resul-
tados positivos, não havia profissio-
nais especializados nessa área e 
foi necessário “importar” enólogos 
do Chile e da Espanha para atuar 
junto aos novos produtos. Diz, tam-
bém, que, “se tivesse havido um 
olhar para o futuro há dez anos, 
teríamos tomado a decisão de for-
mar mais engenheiros, que hoje 
está fazendo falta no país inteiro. O 
Brasil está precisando de profissio-
nais de construção civil, de petró-
leo e de muitas outras áreas afins”. 

Apesar de declarar que sempre 
teve um apoio muito grande, “princi-
palmente moral”, da UFRGS, para a 
realização de seu trabalho, acredita 
que a escassez de recursos e a fal-

1978 
 É APROVADO PARA LIVRE-DOCENTE DA UFRGS E 
ESTABELECE O MIRCEN (MICROBIAL RESOURCES 
CENTER) EM UM CONVÊNIO ENTRE A INSTITUI-
ÇÃO, A FEPAGRO E A UNESCO

1989 
CRIA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA E DO MEIO  
AMBIENTE NA FACULDADE DE AGRONOMIA

1992 
 APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA UFRGS

ta de uma política forte de incentivo 
à pesquisa em longo prazo atrapa-
lham o desenvolvimento da ciência 
no país. Em sua opinião, os avanços 
percebidos nas universidades se de-
ram graças ao interesse individual e 
ao esforço de uma pessoa ou de um 
grupo isoladamente. Em alguns ca-
sos, o crescimento se deu em cam-
pos que hoje não são tão necessá-
rios. “Muitas vezes, o progresso e a 
notoriedade alcançados pelas insti-
tuições públicas em geral, inclusive 
a nossa, se devem ao trabalho de 
cientistas que formaram grupos ex-
cepcionais em algumas áreas que 
estavam atrasadas e já não aten-
diam à expectativa da sociedade. 
Alguns setores permaneceram no 
mesmo patamar. A parte de informá-
tica é uma dessas que eu acho que 
a nossa universidade deveria voltar 
a prestar atenção, porque foi dimi-
nuindo o ritmo e atualmente parece 

um pouco defasada.” Por outro lado, 
considera que a Medicina, o Direito, 
a Biotecnologia, uma parte da Física 
e da Genética em Plantas e em Mi-
cro-organismos estão entre as que 
mais cresceram nos últimos tempos. 

“Eu gostaria que a UFRGS tives-
se essa visão de futuro e, com base 
em estudos sobre a situação atual 
ou passada, fizesse uma projeção 
do que é possível e do que é dese-
jado para o Estado a fim de se an-
tecipar à procura e poder atender 
mais às demandas da população 
e de desenvolvimento da região.” 
Seu desejo para a Agronomia é que 
siga evoluindo como tem feito, mas 
que encontre uma maneira de “fa-
zer publicidade” de suas descober-
tas, estudos e projetos para tentar 
captar novos investimentos, por-
que, segundo o professor, “a pro-
paganda é a alma dos recursos”.
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JOAQUIM BLESSMANN  

1999
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Um senhor foi fazer uma 
viagem e deu talentos 
para os seus auxiliares. 

Para um deu cinco talentos, para ou-
tro três e para um terceiro, apenas 
um, que correspondia a trinta quilos 
de prata cada. Era um dinheirão. O 
primeiro aplicou tudo, e quando o 
patrão voltou, disse ‘aqui estão os 
cinco e mais cinco que consegui ga-
nhar’. O outro: ‘aqui estão os três e 
mais uma quantia igual que ganhei’, 
e o terceiro disse ‘sei que o senhor 
é muito exigente e muito rígido com 
as coisas, fiquei com medo de per-
der e enterrei o meu talento’. Este 
foi castigado. Interessante que ta-
lento em português significa capa-
cidade. Então, acho que dos meus 
talentos que ganhei não enterrei ne-
nhum, procurei fazer render todos.”

Com essa parábola e respecti-
va analogia com sua vida,  Joaquim   
Blessmann ilustra bem sua relação 
com a UFRGS e a sua paixão: os ven-
tos. O professor dedicou, em média, 

O ENGENHEIRO QUE DOMINOU OS “VENTOS DESTRUTIVOS” 
PARA TORNAR AS CONSTRUÇÕES MAIS SEGURAS

“Quer dizer, a ideia original não foi 
minha, e sim do professor Sousa, então é 
graças a ele que a UFRGS tem o primeiro 
túnel de vento da América do Sul, e que 
durante 25 anos foi o único da região.”

60 horas semanais ao estudo, à pes-
quisa e ao ensino durante 40 anos. 
Manteve esse ritmo até chegar à 
aposentadoria compulsória, que não 
permitia que seguisse dando aulas 
na graduação ou sendo o responsá-
vel pelo laboratório, restringindo suas 
atividades na instituição. Continuou, 
no entanto, a realizar pesquisas e 
a escrever artigos e livros técnicos. 

Reconhecido por ser o pioneiro 
e até hoje um dos maiores espe-
cialistas em “ventos destrutivos” 
da América Latina, terá sempre seu 
nome associado à sua área de es-
tudos na UFRGS. Uma das home-
nagens prestadas ao idealizador do 
Laboratório de Aerodinâmica das 
Construções (LAC) da Universidade 
foi imortalizar sua dedicação com 
o “Túnel de Vento Joaquim Bless-
mann”. Foi também o coordenador 
do grupo que elaborou a norma bra-
sileira NBR-6123–Forças devidas 
ao vento em edificações, de 1978, 
que tornou as grandes construções 
muito mais seguras, reduzindo em 
até 80% os acidentes que ocorriam 
por ação dos ventos nas estruturas. 

1950
CONCLUI O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA 

UFRGS

1958
COMEÇA A ESTUDAR A AÇÃO DOS VENTOS NAS 

CONSTRUÇÕES, ALGO INOVADOR PARA A ÉPOCA
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Conheceu a Universidade quan-
do se inscreveu para o vestibular, 
“que era muito difícil, com provas 
dissertativas, além de aplicarem 
exames escritos e orais para todas 
as matérias (matemática, física e 
química)”, explica, acrescentando 
que a prova oral tinha seis examina-
dores em cada disciplina. Foi aprova-
do para a Engenharia, entrando em 
1946 para nunca mais sair, como 
faz questão de frisar. Logo após sua 
formatura começou a lecionar na 
instituição. Dos tempos de faculda-
de, destaca o professor Luis Duarte 
Viana, “que era 100% UFRGS e tinha 
um conhecimento impressionante” 
e, para a vida prática, o professor de 
Topografia e Geodésia, Lelis Espar-
tel, por dar “a única cadeira de apli-
cação. A gente saía da Escola saben-
do mais que um prático”. Ele conta 
que, em construção civil, um mestre 
de obras sabia mais que os forman-
dos e que em menos de um ano os 
jovens engenheiros emparelhavam 
e os ultrapassavam, devido aos seus 
conhecimentos técnicos, mas no co-
meço era complicado. Em Topogra-
fia isso não aconteceu porque os 
alunos já trabalhavam no período da 
graduação. Ele, o irmão, que foi seu 
colega de aula durante toda a facul-

dade, e Jorge Englert saíam a campo 
a cavar, cravar estacas, fazer marcos 
de pedra e cortar arvorezinhas para 
abrir picadas. Cita, também, como 
exemplos de docentes que desperta-
ram sua admiração e respeito o pro-
fessor Ivo Wolf, do qual foi assistente, 
e Eladio Petrucci, que foi “meu chão 
em ciência dos materiais e quem me 
convidou para lecionar na UFRGS”.

Os ventos não entraram em sua 
vida de imediato. Começou a estu-
dá-los em 1958, ano que considera 
emblemático porque, além de voltar-
-se para esse campo até então total-
mente novo, completava 30 anos de 
idade, aceitava o convite feito para 
dar aulas no que seria a futura Uni-
sinos (Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos), comprava seu primeiro 
carro e entrava como cliente do Ban-
co do Brasil. Naquela época, além de 
lecionar, trabalhava como projetista 
de estruturas. O que de imediato se 
converteu em sua paixão, teve iní-
cio a partir do cálculo de um edifício 
de Porto Alegre, mais esbelto que o 
Empire State Building. Para ajudar a 
entender a situação, esclarece que 
o prédio tem 5,50m de largura na 
parte dos fundos e 55m de altura, 
o que dá um índice de esbelteza ou 
alteamento (que é o termo correto 
em aerodinâmica) de dez, enquanto 
no Empire State é de oito. “Foi um 
problema eu achar elementos para 1963

TORNA-SE MESTRE EM CIÊNCIAS 
PELO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
AERODINÂMICA (ITA), DO CENTRO 
TÉCNICO AEROESPACIAL (CTA)

calcular aquilo decentemente”, diz. 
Também era difícil calcular a estru-
tura de torres de igreja de alvenaria 
porque não havia material teórico 
nesse sentido, e a norma existente 
no país era completamente errada, 
assim como em muitos outros países. 

Decidiu ir para o ITA (Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica) estudar e 
pesquisar a ação dos ventos, pois não 
havia nada em outro lugar do Brasil. 
Esse era um novo ramo da Engenharia 
que surgiu na década de 1960, então 
se tornou um dos pioneiros. Quando 
chegou lá, em março de 1962, eles 
o convidaram para fazer o primeiro 
mestrado do Brasil na área, que fora 
criado pouco tempo antes. Ele e mais 
três formaram a primeira turma. “Fui 
estudar porque não entendia mais o 
que eu lia na especialidade, pois não 
havia nada em português. Eu tinha 
de ler e traduzir do inglês, francês, 
italiano, alemão e espanhol. Come-
cei traduzindo com dicionários e de-
pois fui aprendendo, até o alemão.” 

Com relação à sua experiência no 
ITA, conta um fato curioso. “A média 
na pós-graduação era 7,5 e não havia 
repetência, segunda chamada, nada. 
Quem tirasse menos que essa nota 
era excluído. As provas eram quase 
semanais e na primeira de matemá-
tica eu tirei cinco. Imagina eu, profes-
sor da Engenharia há dez, se fosse 
mandado embora do ITA por rodar 

em matemática seria um vexame, 
uma vergonha. Moral da história, eu 
estudava, tinha aulas e dava aula 
(que era obrigado dar) na gradua-
ção, completando 13 horas e meia 
por dia de dedicação. Domingo era 
uma folga, porque somava apenas 
oito horas e meia. Eu que sou magro, 
emagreci oito quilos no primeiro se-
mestre lá só por causa dessa maté-
ria. O pior é que não valia crédito,  e ti-
nha de cursar e ser aprovado só para 
me nivelar com os alunos do ITA. Fui 
aprovado e aprendi mais matemáti-
ca naquele semestre que em toda a 
Escola de Engenharia.” Ele não quer 
dizer, com isso, que os professores 
da UFRGS fossem piores que os de 
lá. Em sua opinião, o grande méri-
to do ITA é a cobrança e as provas 
seguidas, que forçam o aluno a sa-
ber realmente o que está fazendo.

Voltou a Porto Alegre antes de de-
fender a dissertação (final de 1963), 
porque assumiu outra disciplina, a 
de Física Industrial (na Mecânica), 
como assistente do professor Enio 
Cruz da Costa. Naquele tempo, os 
professores podiam ter dois car-
gos porque eram ligados à matéria 
e não ao departamento. Continuou 
pesquisando, e como não havia fo-

1973
CONCLUI DOUTORADO EM CIÊNCIAS PELO ITA

1978
COORDENA O GRUPO QUE ELABORA A NORMA 
BRASILEIRA NBR-6123 - FORÇAS DEVIDAS AO 

VENTO EM EDIFICAÇÕES
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tocópia, lhe mandavam microfilmes. 
Para analisá-los, montou em casa 
um laboratório fotográfico para ir 
revelando e ampliando o que o inte-
ressava sem gastar muito dinheiro.

Seu trabalho chegou a um pon-
to em que sentia a necessidade de 
um aparelhinho para visualizar o 
fluxo do vento, e o professor Penha 
Rodrigues, da Engenharia Eletrome-
cânica, se ofereceu para construí-lo,  
mas não conseguiu injetores de jato 
de tinta para a visualização. Em 
1962, quando veio a Porto Alegre 
para ver a família, o professor José 
Leite de Sousa, que era o diretor do 
IPH (Instituto de Pesquisas Hidráuli-
cas), perguntou se ele não gostaria de 
ter um túnel de vento. Era tudo o que 
ele queria, era sua “paixão ter um”, 
mas não imaginava que fosse pos-
sível. O docente então perguntou se 
poderia ser construído no IPH, e ante 
a resposta positiva conseguiu a ver-
ba necessária, pediu à equipe da Se-
cretaria de Portos, Rios e Canais que 
fizesse a parte cilíndrica na qual iria 
o motor; a outra parte foi feita no la-
boratório da Engenharia. “Quer dizer, 
a ideia original não foi minha, e sim 
do professor Sousa, então é graças a 
ele que a UFRGS tem o primeiro túnel 

de vento da América do Sul e que du-
rante 25 anos foi o único da região.” 

A aposentadoria compulsória aos 
70 anos o afastou das salas de aula, 
mas seguiu participando das ativida-
des do Laboratório de Aerodinâmica 
das Construções por mais alguns 
anos. Apesar de não ter gostado do 
impedimento de seguir à frente do 
LAC, hoje reconhece que “em parte 
foi bom, porque entrou outra gera-
ção, o professor Acir Loredo- Souza, 
que é muito ativo. Eu disse para ele: 
“Acir, se eu era o professor venta-
nia, tu és o professor vendaval ou 
temporal”, porque ele é impressio-
nante. Conseguiu um aumento do 
túnel por meio da sua insistência”.

Blessmann participou intensa-
mente desse primeiro projeto no con-
tinente e também do segundo, que 
foi realizado em Resistência, Argen-
tina. Naquele tempo, ele dava pales-
tras, conferências e cursos no país 
vizinho através da sua bolsa do CNPq 
de pesquisador conferencista, pela 
qual tinha de estar à disposição para 
passar seus conhecimentos onde o 
convidassem e o órgão aprovasse. 
Os engenheiros da cidade se inte-
ressaram em desenvolver algo pa-
recido por lá e passaram a chamá-lo  
com certa frequência. Terminaram 
pedindo sua colaboração na cria-
ção e implantação do mecanismo. 

Para o docente, a UFRGS foi a 

1985 – 1986
COORDENA O PROGRAMA DE DOUTORADO EM 
ENGENHARIA DA UFRGS

1992
TORNA-SE PROFESSOR HONORÁRIO DA 
UNIVERSIDADE AUSTRAL, ARGENTINA

sua vida profissional, e não apenas 
onde a desenvolveu. Sua dedicação 
era integral e hoje admite que a fa-
mília foi sacrificada. “Eu trabalhava lá 
de dia e à noite estudava e preparava 
aulas ou pesquisa em casa. Realmen-
te, nessa situação quem sofre é a fa-
mília.” Diz que tem muito orgulho de 
ser da Universidade e de ter partici-
pado de seu crescimento, apesar de 
que teve de lutar para fazer pesqui-
sas. Explica que naquela época pro-
fessor tinha de dar aula, e pesquisar 
não era uma atividade bem vista. É 
bem verdade que essa não era uma 
prática comum na instituição já que, 
pelos seus cálculos, foi o primeiro a 
se lançar na pesquisa experimental, 
“ganhando” do professor Zawislak 
por alguns meses. Relembra que du-
rante as festividades relativas aos 
20 anos do curso de pós-graduação 
em Engenharia Civil, o professor José 
Gomes Franco, que havia sido seu 
diretor, lhe confessou: “Nós acháva-
mos que querias pesquisar de vaga-
bundo, para não precisar dar aula”.

Considera que o momento mais 
emocionante em sua longa e intensa 
relação com a UFRGS foi quando de-
clararam que ganhara o título de Pro-
fessor Emérito, pois significa que re-
conheceram seu trabalho. “Pode não 
ter sido tanto pela qualidade do que 
fiz, mas pelo menos a quantidade e 
o esforço feitos. Acho que foi o clímax 

da minha carreira na minha relação 
com a instituição”. Blessmann garan-
te não ter frustrações porque “nunca 
pensei em ser o máximo, e sim em 
dar o máximo dentro da minha capa-
cidade. Nunca sonhei em ser grande 
coisa, e sim em produzir bastante e 
fazer algo útil”. Devido a esse seu 
espírito, não deseja que a UFRGS 
seja a melhor instituição de ensino 
superior do mundo, mas que dê o 
melhor de si, dentro de suas possi-
bilidades e que continue no topo, 
como está. Vê a Universidade com 
otimismo, porque progrediu muito 
em termos de ensino, de pesquisa 
e de qualificação dos seus quadros.  

O docente, que diz sentir-se 
homenageado e honrado de parti-
cipar deste livro por ainda se lem-
brarem dele depois de vários anos, 
deixa uma mensagem para os leito-
res: “Eu diria que em sua profissão, 
qualquer que seja, faça bem o seu 
trabalho. Não queira ser o melhor, 
porque há uma grande probabilidade  
de que não o seja e poderá se tor-
nar um dos milhares de fracassa-
dos que o desejavam e não che-
garam lá. Faça bem-feito o que 
escolheu para si, o faça com amor”. 

1998 
APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA UFRGS

2007
ENCERRA SUA ATUAÇÃO NO LABORATÓRIO DE 
AERODINÂMICA DAS CONSTRUÇÕES, DO QUAL 

FOI O IDEALIZADOR E ONDE ENCONTRA-SE O 
“TÚNEL DE VENTO JOAQUIM BLESSMANN”
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JORGE ALMEIDA GUIMARÃES 
UMA VIDA DEVOTADA À PESQUISA E AO INCENTIVO ÀS 
ATIVIDADES CIENTÍFICAS DO PAÍS

“A nossa é a única universidade que 
vejo ter professor titular jovem demais, 
com alguns títulos, mas sem experiência 
suficiente para assumir a vaga. Por 
isso também, acho interessante a 
ideia da entrevista pública, porque o 
docente da banca pode perguntar o 
que o candidato pretende construir na 
Universidade, em que vai atuar e o que 
pretende acrescentar à instituição.”

O escritório não é a primeira 
peça da casa, mas é o melhor 
lugar para conhecer o seu 

dono. Em dois armários feitos sob me-
dida nas paredes estão guardados - 
ou cuidadosamente expostos - deze-
nas de troféus, prêmios, medalhas, 
diplomas, condecorações e fotos de 
diferentes tamanhos, materiais e 
significados. São homenagens e pro-
vas concretas de reconhecimento ao 
seu trabalho como professor, pes-
quisador e gestor de órgãos estra-
tégicos para o desenvolvimento do 
ensino superior e da ciência no país.

As relíquias representam os mais 
de 55 anos de carreira de Jorge Al-
meida Guimarães, que se tornou 
Professor Emérito pelas três uni-

versidades em que trabalhou mais 
tempo e Doutor Honoris Causa por 
diversas instituições brasileiras e 
do exterior. Foi homenageado pelas 
Forças Armadas das quais precisou 
se esconder durante a ditadura mi-
litar por sua militância na política 
estudantil, recebeu Diploma de Re-
conhecimento e Homenagem da Pre-
sidência da Argentina e foi agraciado 
com as mais altas condecorações 
outorgadas pelo Governo do Brasil: 
Grande Oficial da Ordem Nacional do 
Mérito Educativo, Comendador da 
Ordem Nacional do Mérito Científi-
co, Comendador da Ordem Nacional 
do Mérito da Defesa e Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Mérito Científi-
co, entre tantas outras distinções. O 
docente prefere, no entanto, dividir 
com a Universidade parte do crédito 
por suas conquistas profissionais. Ao 
mostrar essa verdadeira coleção de 
honrarias, diz: “Viste como a UFRGS 
é importante em minha vida? A maio-
ria do que se vê aqui eu ganhei de-
pois de ter vindo para a instituição”.

Formado em Medicina Veteriná-
ria, não chegou a exercer a profis-
são para dedicar-se à investigação 
científica e à docência na área de 

2013 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO
DA UFRGS 1963 

CONCLUI A FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 

DO RIO DE JANEIRO
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Bioquímica, na qual fez doutorado e 
pós-doutorado. É professor titular do 
Instituto de Biociências e pesquisa-
dor do Centro de Biotecnologia des-
de 1997, onde fundou o Programa 
de Pós-graduação em Biologia Ce-
lular e Molecular, e mesmo aposen-
tado continua atuando na pesquisa 
e na formação de mestres e douto-
res. Há quase dez anos concilia seu 
tempo entre a atividade científica de 
que tanto gosta e a de presidente 
da Coordenação para o Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), cargo que assumiu em 
2004. Seus compromissos exigem 
que viaje muito pelos mais diversos 
lugares do mundo, mas quando está 
no Brasil, sua rotina normal é tra-
balhar de segunda a sexta-feira em 
Brasília e nos finais de semana, em 
seu laboratório no Campus do Vale. 
Em suas atividades científicas con-
ta com a companhia de sua esposa 
Célia Carlini, que também é profes-
sora titular da UFRGS e desenvolve 
suas pesquisas nas áreas de bio-
química de plantas e biofísica em 
outro laboratório do mesmo prédio.

Fluminense da cidade de Cam-
pos dos Goytacazes, Jorge nasceu 
em uma família humilde, sem mui-
tos recursos. Quando era pequeno, 
sua mãe foi diagnosticada com tu-
berculose e o pai vendeu tudo o que 
possuía para pagar o tratamento à 
base de penicilina, medicamento 
novo e muito caro à época. Assim 
que ela se curou, a família estava 
desprotegida financeiramente e se 
mudou para o Rio de Janeiro, onde 
moravam dois de seus irmãos mais 
velhos, para tentar um recomeço 
em outras condições. Através de co-
nhecidos, a família ficou sabendo  
do primeiro projeto de reforma agrá-
ria do então presidente Getúlio Var-
gas. Este havia criado um assen-
tamento rural não muito longe da 
cidade – que era então a capital 
federal. O assentamento situado 
entre Santa Cruz (então DF) e Ita-
guaí (RJ) era uma premiação aos 
ex-pracinhas que tinham participa-
do da guerra. Acontece que muitos  
ex-combatentes não tinham qual-
quer afinidade com a vida no campo 
e o Sr. Guimarães foi trabalhar com 
um deles. Pouco tempo depois, ele 
e a família obtinham seu próprio sí-
tio para viver e produzir no assenta-
mento. Tendo que ajudar na lavoura, 
o início do curso primário só ocor-
reu a partir dos 10 anos de idade.

Bem perto dessa localidade, 
hoje Município de Seropédica, havia 
sido instalada a Universidade Rural 
do Brasil (URB) que tinha se des-
vinculado da Universidade do Brasil 
(atualmente Universidade Federal 
do Rio de Janeiro). Vinculada à URB 
(hoje Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro) estava também insta-
lada a Escola Agrotécnica “Ildefonso 
Simões Lopes”, onde Jorge estudou 
e morou durante sete anos, em regi-
me de internato, fazendo os cursos 
técnicos equivalentes aos antigos 
secundário e científico. Conta que 
o campus da URB era amplo, boni-
to e organizado, planejado ao estilo 
das escolas estadunidenses e tinha 
capacidade para atender quatro mil 
alunos, mas naquele tempo eles 
não eram mais de quatrocentos no 
nível superior e uns duzentos no ní-
vel médio. Quando concluiu os três 
níveis do curso na escola técnica, 
onde recebeu os títulos de Operário, 
Mestre e Técnico Agrícola, ele que-
ria fazer Química, mas a Rural não 
oferecia essa opção, então decidiu 
estudar Veterinária, para trabalhar 
com o professor Fernando Braga 
Ubatuba, que lecionava bioquímica. 
O docente se tornaria seu mentor, o 
grande responsável por sua carreira 
científica. Natural de Pelotas, Uba-
tuba teve grande influência em sua 
profissão e na admiração pelo Rio 

Grande do Sul, a terra de um político 
que também admirava: Leonel Bri-
zola. Acompanhou o movimento da 
legalidade (1961) como presidente 
de diretório acadêmico da Escola 
Nacional de Veterinária, sempre em 
contato com seu companheiro de 
atividade política estudantil e ami-
go, Alcy Cheuiche, que presidia a 
entidade na UFRGS em Porto Alegre. 

Começou a praticar com o pro-
fessor Ubatuba no primeiro ano da 
faculdade, após muita insistência 
para ser aceito, pois o docente dizia 
que ele precisava ter mais conheci-
mento teórico antes de ir para o la-
boratório. Como na universidade o 
catedrático não tinha condições de 
fazer pesquisa, esta atividade do 
professor Ubatuba era realizada na 
Fiocruz (Instituto Oswaldo Cruz-IOC), 
no Rio de Janeiro, a mais de 60 qui-
lômetros de distância. Depois de al-
gum tempo e percebendo que Jorge 
e outro estudante levavam a tarefa a 
sério, resolveu aceitá-los fazendo-os 
frequentar seu laboratório no IOC, 
vindo depois a montar um laborató-
rio na Rural, no qual eles trabalha-
ram com Ubatuba até a formatura 

1964 
TORNA-SE ESPECIALISTA EM FISIOLOGIA DE 
MICRORGANISMOS PELA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ

1972 
RECEBE O TÍTULO DE DOUTOR EM CIÊNCIAS  
PELA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

1975 
FAZ PÓS-DOUTORADO NO NATIONAL INSTITUTES 

OF HEALTH, NIH - EUA 

1980 
ASSUME COMO PROFESSOR TITULAR NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, ONDE 
PERMANECE POR DOIS ANOS
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(dezembro de 1963). Logo depois, 
foi fazer um curso de especialização 
(de curta duração) em Bioquímica 
na Universidade Federal do Paraná 
e quando voltou à Rural os militares 
já haviam dado o golpe de Estado. 
Como seu nome estava na lista dos 
procurados pelas forças armadas, 
Jorge passou dois anos refugiado, 
trabalhando numa indústria far-
macêutica na cidade de Resende, 
mas reservou as sextas-feiras e os 
sábados para ajudar o seu mentor 
no ensino e nas pesquisas, meio às 
escondidas porque Ubatuba tam-
bém estava na mira dos militares. 

Aprovado em concurso para le-
cionar na universidade em que ha-
via estudado, voltou a atuar junto a 
Ubatuba profissionalmente. Alguns 
anos depois, por influência deste, foi 
cursar doutorado na Escola Paulista 
de Medicina sob a orientação do ca-
sal Leal e Eline Prado. Em 5 de abril 
de 1970, Ubatuba foi um dos dez 
cientistas da Fiocruz cassados na 
leva chamada “o massacre de Man-
guinhos”. Jorge telefonou para um  
ex-colega de curso que havia assumi-
do um ministério em seu país natal, 
a Venezuela, e contou o ocorrido. O 
ministro convidou seu antigo mestre 

para lecionar lá, numa universidade 
que o governo estava criando e ele 
aceitou, ficando lá um ano e meio. 
Depois foi para a Inglaterra onde per-
maneceu até a sua anistia, em 1980.

Guimarães trabalhou em várias 
instituições de ensino superior e 
em algumas teve a oportunidade de 
conviver muito de perto e criar laços 
de amizade com diversos gaúchos 
que contribuíram para que desen-
volvesse admiração pelo estado. É o 
caso, por exemplo, de Diogo Onofre 
de Souza e Carlos Termignoni quan-
do era professor na Escola Paulista 
de Medicina (1972–1980). Este úl-
timo na condição de seu aluno de 
mestrado e depois de doutorado. 
Aí conheceu também Ivan Izquierdo 
que passaria posteriormente a com-
por os quadros da UFRGS. Mais tar-
de, já na Universidade Federal Flu-
minense (1980–1982) recebeu um 
outro gaúcho, João José Freitas Sa-
rkis, como aluno de doutorado. Nes-
sa época, ele era também consultor 
da Finep (Financiadora de Estudos 
e Projetos) e vinha seguidamente à 
UFRGS em visitas técnicas a proje-
tos, principalmente da Bioquímica, 
da Ecologia e da Fisiologia. Em fun-
ção dessas relações de amizade, 
ele e a esposa começaram a pas-
sar no sul as festas de final de ano 
na casa de Termignoni e a estreitar 
ainda mais seus vínculos com o RS. 

Em 1982 foi convidado a ir para a 
UFRJ, onde permaneceu até 1997, 
mas durante esse tempo ocupou di-
versos cargos, entre os quais, o de 
diretor do CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico), a convite do então minis-
tro da Educação José Goldemberg 
(1991/92) e do então presidente 
da entidade, Gerhard Jacob. Ficou 
quatro anos no cargo, período em 
que conheceu outras pessoas que 
passaram a integrar seu grupo de 
amigos gaúchos, como Abilio Baeta 
Neves, Tuiskon Dick, Ivan Izquierdo 
e Carlos Alexandre Netto, atual reitor 
da Universidade (2013). Ao terminar 
sua missão em Brasília, acompa-
nhou a esposa no seu pós-doutorado 
nos Estados Unidos (Universidade 
do Arizona) onde ficaram dois anos.

Em seu retorno ao Rio de Janeiro 
o casal encontrou uma cidade bem 
mais violenta do que antes e achou 
que não era o lugar ideal para criar 
os dois filhos, então decidiu aceitar a 
proposta de vir para a UFRGS. Jorge 
veio transferido como titular da UFRJ, 
mas Célia optou por submeter-se ao 
concurso para professor titular, sen-
do aprovada para o cargo junto ao 
Departamento de Biofísica em 1997. 
Na capital gaúcha eles compraram 
sua primeira casa, onde vivem até 
hoje com um dos filhos. Gostam de 
receber os amigos, fazer reuniões 

e comemorações, por isso criaram 
um espaço que chamam de “mini-
-galpão crioulo”, onde cozinham, fa-
zem churrasco, bebem, se divertem 
em grupo. “Ter vindo para cá foi um 
grande passo nosso. Foi muito im-
portante para a minha carreira, para 
a da Célia, para os nossos filhos”, 
comenta. Acrescenta que confirmou 
totalmente as expectativas e que os 
alunos daqui são formidáveis, têm 
um grau de respeito muito grande 
pelo professor e são excelentes es-
tudantes. Sua opinião é realmente 
abalizada, pois a UFRGS é a nona uni-
versidade em que trabalha no Brasil.

O presidente da Capes desen-
volveu uma série de programas 
de apoio à atividade científica e à  
pós-graduação, como o Programa  
Pibic do CNPq, as “Bolsas   San-
duíche” e opera juntamente com 
o CNPq, o Programa  “Ciência sem 
Fronteiras”. Conseguiu aumentar, 
em nove anos (2004–2013), o or-
çamento da Capes em dez vezes. 
O crescimento ocorreu também em 
termos de espaço físico, pois antes a 
Coordenação ocupava o segundo an-
dar do anexo do Ministério da Educa-
ção e hoje tem um prédio exclusivo, 
de 18 andares. Apesar de estar lá há 
tanto tempo, vê o cargo como “um 
acidente de percurso”, explica. Diz 

1982 
PARTICIPA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PRO-
FESSOR ADJUNTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO ONDE, MEDIANTE NOVA 
SELEÇÃO, TORNA-SE TITULAR EM 1991 

1997 
VEM PARA PORTO ALEGRE TRANSFERIDO 

 COMO PROFESSOR TITULAR PARA O  
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UFRGS
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que seu lugar é aqui e mesmo acu-
mulando funções, nunca deixou cair 
sua produtividade científica. O fato 
de a esposa também ser do ramo 
da pesquisa facilita muito a compre-
ensão de que ele necessita viajar 
para atender outros desafios, com-
promissos no exterior e projetos por 
todo o país. Quanto ao intenso ritmo 
de vida, comenta que não se cansa 
porque adora a ciência. “Quando fui 
para Brasília, falei para os alunos 
que só poderia continuar orientan-
do aos sábados e domingos, even-
tualmente em alguma segunda ou  
sexta-feira e todo o grupo acei-
tou. Orientei oito doutores e quatro 
mestres nesse período.” Outro fa-
tor que considera importante para 
não deixar o laboratório é que tra-
balha com jovens, algo que consi-
dera fundamental. “Foi por isso, 
também, que criei o Pibic, um pro-
jeto único no mundo e que ajuda 
a manter o jovem incentivado.”

“Acho que para ser reitor é pre-
ciso ter muita coragem”, diz o ho-
mem conhecido por suas opiniões 
fortes, com fama de ter “pavio cur-

to” e sem qualquer receio de criar 
polêmica com seus pontos de vista. 
Afirma que jamais em sua vida de-
sejou esse cargo, mas, se alguma 
vez tivesse que assumi-lo, convida-
ria um grupo de consultores para 
assessorá-lo no planejamento e na 
tomada de decisões. Essas pessoas 
não teriam cargos na Administra-
ção e sim a tarefa de dar opiniões 
e ideias, sem medo de discordar 
ou dizer quando o reitor está erra-
do. Seria uma equipe de profissio-
nais confiáveis e independentes.

Outra atitude que tomaria se es-
tivesse à frente de alguma institui-
ção diz respeito ao quadro docente 
e visa a corrigir erros e estimular os 
profissionais. Se fosse reitor, “man-
daria periodicamente – uma vez por 
ano ou a cada dois anos – um ofício 
para cada departamento pergun-
tando ‘quantas pessoas vocês têm 
aí em condições de fazer concurso 
para titular, sabendo que o concur-
so é público e pode vir um de fora 
e ganhar? Montaria uma comissão 
de alto nível e isenta - só com titu-
lares para não haver conflito de in-
teresses - e examinaria as respos-
tas. Aquela proposta que dissesse 
‘aqui tem dez doutores e todos po-
dem ser titulares’, seria descartada 
e aquelas que respondessem ‘aqui 
nós temos fulano e beltrano que 
achamos já devem estar no nível de 

ser titular’, receberiam uma visita 
da comissão para conferir a possi-
bilidade de fazer uma pré-seleção”. 
Acredita que esse tipo de iniciativa 
faria com que muitos professores fi-
cassem gratos à instituição, mesmo 
que não ganhassem o concurso, ao 
chegarem ao momento de se apo-
sentarem em vez de saírem frustra-
dos, como ocorre muito atualmente.

Esclarece que esse não é um 
problema exclusivo da UFRGS, mas 
acha que ela deveria criar uma co-
missão e abrir mais concursos para 
titular. “Esse é um cuidado muito 
especial que a UFRGS precisa ter, 
em minha opinião: a renovação de 
quadros.” Segundo ele, o concurso 
para titular deve ser light, baseado 
no currículo. Comenta que a Esco-
la Paulista de Medicina já faz isso 
há mais de 40 anos. “Lá, 70% é o 
currículo, que a banca vai analisar; 
15% é uma entrevista pública com 
a banca e 15% é uma conferência 
sobre tema da carreira da pessoa. 
Quem vai fazer o concurso é que es-
colhe sobre o que falar e tudo isso 
é julgado.” O índice de 70% foi es-
tipulado porque, na maioria dos re-
gimentos, é a nota 7 que decide se 
o candidato é aprovado ou não. “Eu 
faria exatamente assim. Primeiro 
mandaria o ofício, depois chamaria 
uma comissão de alto nível e por úl-
timo faria um concurso calcado no 

currículo e nas exposições dos can-
didatos. Se necessário, falaria para 
o Ministério da Educação que, com 
base na autonomia universitária, eu 
iria transformar tantas vagas de ou-
tros níveis no quadro em vagas para 
titular. Esse é um concurso simples, 
fácil e muito eficiente”, completa.

Na opinião do docente, a UFRGS 
tem muito futuro, tem matéria-prima 
muito boa e tem passado, mas pre-
cisa se cuidar no que respeita ao 
quadro docente futuro. Alguns depar-
tamentos estão muito atrasados em 
relação a outros como as Engenha-
rias, a Genética, Física, Química,  Bio-
química,  Biotecnologia,  Agronomia,  
Medicina  e outras que conheço me-
nos profundamente que são áreas 
em que se disputa com as melhores 
do Brasil e, em certos casos, se leva 
vantagem. “Aliás, a reconhecida po-
sição da Universidade nos rankings 
existentes se deve muito às pessoas 
que atuam nesses setores. Um de-
partamento em que não tem nada 
sendo construído a não ser dar auli-
nha, não acrescenta ponto algum no 
ranking. ”Considera muito importan-
te que a instituição faça uma renova-
ção, mas é essencial que o pessoal 
que entra seja de alto nível e prepara-
do para a função. “A nossa é a única 
universidade que vejo ter professor ti-

2001 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRJ 

2004 
É AGRACIADO COM DOIS TÍTULOS POR PARTE 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: GRANDE 
OFICIAL DA ORDEM NACIONAL DO MÉRITO 
EDUCATIVO E COMENDADOR DA ORDEM 
NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO

2005 
TORNA-SE COMENDADOR DA ORDEM NACIONAL 

DO MÉRITO DA DEFESA PELA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA DO BRASIL
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tular jovem demais, com alguns títu-
los, mas sem experiência suficiente 
para assumir a vaga.” Por isso tam-
bém, acho interessante a ideia da 
entrevista pública, porque o docen-
te da banca pode perguntar o que o 
candidato pretende construir na Uni-
versidade, em que vai atuar e o que 
pretende acrescentar à instituição. 

Jorge Guimarães conta que não 
consegue entender porque a UFRGS,  
que é uma das melhores universida-
des do Brasil e a melhor do estado, 
ainda não tem um parque tecnológi-
co. “Há 17 anos defendo a criação 
de um parque tecnológico, muito an-
tes de as outras criarem os seus – e 

hoje a maioria delas tem – e a nossa 
não. Reconheço que é mais difícil nas 
instituições públicas, porque existe a 
questão de que tudo precisa ser dis-
cutido de forma ampla e democráti-
ca nos Conselhos, onde nem todos 
entendem que é importante ajudar a 
instituição a avançar. A questão ide-
ológica dentro das universidades fe-
derais é um caso muito sério e pode 
se tornar um problema, pois cada 
detalhe tem que ser muito discuti-
do e em muitos casos se transforma 
em um entrave.” Espera ainda poder 
ver a criação do parque, mas mes-
mo sem ele, declara seu orgulho por 
integrar a equipe da Universidade.

2006 
RECEBE A COMENDA GRÃ-CRUZ DA ORDEM 
NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL

2012  
EM REUNIÃO DE OUTUBRO, O CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DA UFRGS DECIDE PELA OU-
TORGA DO TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO

GUIMARÃES DURANTE ESTÁGIO-SENIOR  
REALIZADO NA UNIVERSITY OF ARIZONA, 

TUCSON (EUA) ENTRE 1994 E 1995
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JOSÉ NERI DA SILVEIRA

2004 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

Destaque nacional na área do 
Poder Judiciário, desde o iní-
cio de sua carreira foi assu-

mindo cargos cada vez mais impor-
tantes no estado até ser levado para 
Brasília, onde foi ministro do Tribunal 
Federal de Recursos, do Tribunal Su-
perior Eleitoral e do Supremo Tribu-
nal Federal. Neste último, chegou ao 
grau mais alto possível, tornando-se  
seu presidente. Sua atuação pro-
fissional lhe rendeu inúmeras con-
decorações de diversos estados da 
federação e de entidades públicas e 
privadas, tendo, inclusive, recebido 
nove Comendas da Ordem do Mérito 
de diferentes poderes do país. As ati-
vidades da magistratura, no entanto, 
não permitiram que desempenhas-
se por muito tempo as do magistério, 
que acredita ser a sua maior vocação.

O MAGISTRADO QUE PRESERVOU SUA VOCAÇÃO PARA  
A DOCÊNCIA 

 “A gente tem essa mentalidade de que 
os jovens de hoje não têm interesse em 
saber como eram as coisas na metade 
do século passado, mas não é correta. 
Eles gostam de ouvir os mais velhos e 
se a conversa lhes interessa, vão longe 
nas perguntas.”

José Neri da Silveira lecionava 
regularmente na UFRGS durante 
a década de 1960 quando foi no-
meado para o cargo de ministro do 
Tribunal Federal de Recursos e pre-
cisou transferir-se para Brasília, lu-
gar em que viveu e trabalhou até a 
sua aposentadoria compulsória em 
2002. Pediu licença sem remune-
ração, mas nunca perdeu contato 
com a Universidade nem deixou de 
acompanhar a sua evolução. Duran-
te esse período, veio a Porto Alegre 
para ministrar palestras, participar 
de congressos e seminários e pro-
ferir aulas magnas, além de enviar 
artigos para publicação em revistas 
e jornais da Faculdade de Direito.

Natural de Lavras do Sul, o do-
cente nasceu e se criou na zona ru-
ral do município e quando chegou à 
idade escolar foi para um internato. 
Fez o segundo grau ou “colegial” em 
Bagé e veio para a capital para cur-
sar Direito – uma faculdade relativa-
mente nova no estado –, tendo in-
gressado em 1951 na quinta turma 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. Em 1952 fez 
vestibular na UFRGS para a Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras. 

1952 
FAZ VESTIBULAR PARA A FACULDADE DE 

FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA UFRGS, 
FORMANDO-SE EM 1956
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Os três anos de bacharelado foram 
seguidos por um de licenciatura, 
ou “didática”, como era chamada, 
completando os estudos em 1957. 

Sua ligação com a UFRGS, por-
tanto, vem desde o ano em que en-
trou como aluno. José Neri explica 
que fazia pouco tempo que ela se 
tornara universidade federal, o que 
ocorreu em dezembro de 1950 por 
meio de um ato governamental. 
Daquela época guarda com espe-
cial carinho a lembrança de alguns 
professores, como Armando Câma-
ra, de História da Filosofia, Ernani 
Maria Fiori, “que era extraordinário, 
não só pela didática, pela maneira 
como sabia expor a matéria, mas 
também pelo relacionamento que 
tinha com os estudantes. Era muito 
acolhedor, um ‘professor’ no sentido 
próprio” [da palavra]. Tem boas re-
cordações, também, de Maria Perei-
ra (Estética), de Laudelino Medeiros 
(Sociologia), “um excelente docente 
e pesquisador durante toda a vida”, 
e de Vítor de Brito Velho, que minis-
trava a disciplina de Psicologia Expe-
rimental nos três ramos da Faculda-
de de Filosofia, num tempo em que 
não existia ainda a de Psicologia.

O magistrado comenta a situa-
ção de ser o último integrante do Di-
reito que recebeu o título de Profes-

sor Emérito. Os que o antecederam, 
como Bruno de Mendonça Lima e 
Eloy José da Rocha, “já não estão en-
tre nós”, o que o torna o único repre-
sentante da área. Acredita que, pelo 
menos em parte, as homenagens 
têm relação com a integração da 
unidade na administração da insti-
tuição. Em sua opinião, a escolha de 
professores da área nos primeiros 
anos da outorga do título se deve ao 
fato de que, no início da história da 
instituição, o Direito tinha muita par-
ticipação na Reitoria, tanto que seu 
primeiro reitor, em 1934, quando foi 
criada como Universidade de Porto 
Alegre, era o diretor Manuel André 
da Rocha. Também eram do curso os 
reitores Edgar Schneider e Armando 
Câmara, mas, com o passar do tem-
po, os docentes da área foram se 
ausentando da parte administrativa.

Por ter ficado em Brasília até 
2002 e só voltar de lá quando já ti-
nha 70 anos de idade, Neri da Sil-
veira acabou se tornando professor 
aposentado compulsoriamente tam-
bém na UFRGS, mas decidiu renun-
ciar aos proventos porque achou 
que, eticamente, tinha dado muito 
pouco tempo de aula. Mesmo as-
sim, se manteve sempre em ativi-
dade docente no país todo, porque 
dava aulas magnas ou palestras. 
Eram atividades que decorriam do 
próprio exercício do cargo, explica. 

1955 
CONCLUI O CURSO DE DIREITO NA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO 
SUL

Mesmo distante por tão longo perío-
do, sempre acompanhou o desenvol-
vimento da Universidade e diz que, 
comparando o que era quando en-
trou e quando voltou a Porto Alegre, 
pode afirmar que “agora ela está na 
primeira linha do ensino universitá-
rio, tanto que figura entre as princi-
pais da América Latina. Entre as bra-
sileiras, pelo número de cursos de 
graduação e de pós-graduação que 
tem, é uma das maiores. Não havia 
tantos cursos naquela época, princi-
palmente de mestrado e doutorado”.

O docente diz que sempre viu na 
UFRGS um instrumento de ação so-
cial indiscutível. Em sua opinião, a 
Universidade não é algo fechado, e 
sim a serviço da sociedade. “A pró-
pria concepção da cultura implica 
abertura, e a instituição é um ins-
trumento, é um órgão de cultura. 
Minha percepção é de que ela tem 
se aberto à comunidade não só pe-
los cursos criados na graduação e 
na pós-graduação - inclusive à dis-
tância -, mas também pelo número 
de projetos sociais.” Outro aspecto 
que ele tem observado e considera 
muito interessante é que as institui-
ções universitárias têm perdido bas-
tante aquela característica de ser ou 
só da área de Humanas ou só das 
Ciências Exatas, como era em seus 
primórdios, mas têm procurado tra-
balhar em conjunto no sentido da 

multidisciplinaridade. “Isso é rele-
vante porque desenvolvimento não 
é feito por departamentos estan-
ques, ele é um corpo globalizado.”

Destaca como um ponto mui-
to positivo, também, a iniciativa de 
incentivar intercâmbios internacio-
nais, propiciando o acesso a bol-
sas de estudos para os alunos que 
queiram viver a experiência de estar 
em uma universidade estrangeira, 
bem como a recepção de jovens que 
vêm de outros países estudar aqui. 
“Acho que esse intercâmbio é, sem 
dúvida alguma, extraordinário, por-
que o nosso mundo de hoje é uma 
grande aldeia. Com a globalização, 
estamos com uma integração real-
mente universal e não se pode mais 
pensar em termos de uma institui-
ção encerrada ao mundo.” A abertu-
ra que está ocorrendo nos próprios 
cursos também merece sua aten-
ção. “Um aluno do Direito não pode 
mais só estudar os códigos, tem que 
se aproximar das ciências afins, con-
viver com elas. Hoje, em termos da 
pesquisa, já não podemos pensar 
a Medicina ou a Engenharia tão só 
voltada para dentro do seu mundo, 
ela tem que se abrir para o univer-
so do saber.” Para ele, não há um 
setor que tenha maior peso do que 
outro: todos têm grande importância 

1960 
COMEÇA A LECIONAR DIREITO NA UFRGS, INSTI-

TUIÇÃO NA QUAL HAVIA CURSADO FILOSOFIA
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dentro dessa multidisciplinaridade: 
“[...] a pluralidade do saber, tudo é 
importante para o conhecimento hu-
mano”. Considera que, nesse senti-
do, a UFRGS se sobressai no cenário 
nacional e é por isso que tem rece-
bido notas tão marcantes e altos 
índices de qualificação nas estatís-
ticas nacionais. “É uma instituição 
que realmente atende ao espírito 
de universidade, que é o saber do 
todo e não o da unidade”, comenta.

Para Neri da Silveira, a universi-
dade está preparada para qualquer 
desafio do mundo atual e está for-
mando uma cultura que indiscutivel-
mente vem marcando a sociedade. 
Por isso, acredita que há razões para 
regozijo e para ter as mais altas ex-
pectativas quanto ao seu futuro. Diz 
que tem observado uma dedicação 
muito grande dos reitores e direto-
res de unidades, e que só deseja que 
“não lhes faltem recursos para que 
as pesquisas prossigam e também 
para que as administrações conti-
nuem cada vez mais eficientes”. A 
questão financeira é apontada por 
ele como a grande dificuldade para 
quem tem de administrar um ór-
gão dessa qualidade. Ressalta que 
quem leva em consideração apenas 
o volume de dinheiro que há no or-
çamento pode pensar que é muita 

coisa, mas se fica olhando a ampla 
gama de atividades e a imensidão 
da área de atuação vê que as verbas 
são escassas para dar conta de tudo 
o que é necessário e conveniente.

Mesmo assim, acha que o nível 
da aprendizagem no setor do ensino 
universitário brasileiro não caiu, a 
despeito das reclamações existentes 
no país. Não aceita um juízo negati-
vo a respeito e justifica sua posição 
com as exigências cada vez maiores 
na formação de seus profissionais. 
“Se fizermos um confronto entre os 
níveis de preparação dos professo-
res da metade do século e de agora, 
vamos ver que hoje nós temos um 
corpo docente composto pratica-
mente por mestres e doutores, o que 
significa que eles não têm só a gra-
duação como nós tínhamos naquele 
tempo. A gente fazia a graduação, 
no máximo também uma docência 
e aquela tese da cátedra. Era des-
sa forma que se procedia.” Salienta 
que atualmente isso mudou, até os 
jovens professores têm doutorado e 
pós-doutorado, o que significa estu-
do, pesquisa, intercâmbio e muita 
publicação de qualidade. “Hoje, a 
parte científica, o incentivo à pesqui-
sa são mais importantes, a docência 
está mais profissionalizada”, conclui. 

Após sua aposentadoria, voltou 
a lecionar regularmente em univer-
sidades particulares. Essa experiên-

1969 
PEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO DA 
UFRGS PARA ASSUMIR CARGOS VINCULADOS 
À MAGISTRATURA FEDERAL EM BRASILIA

cia positiva o leva a gostar da ideia 
de que os professores eméritos se-
jam convidados pela instituição para 
participar de pequenos cursos, se-
minários e palestras porque acredi-
ta que seriam muito escutados, até 
por sua idade. “A gente tem essa 
mentalidade de que os jovens de 
hoje não têm interesse em saber 
como eram as coisas na metade do 
século passado, mas não é correta. 
Eles gostam de ouvir os mais ve-
lhos e, se a conversa lhes interessa, 
vão longe nas perguntas.” Sempre 
que solicitado, dá aulas também no 
curso de especialização em Direito 
Público da UFRGS, no qual os alu-
nos são jovens recém-graduados 
que estão querendo obter mais tí-
tulos e conhecimentos. Comenta 
que é visível o interesse que eles 
têm, a atenção que dispensam, a  
vontade de conversar, trocar ideias, 
conhecer a experiência do professor. 

Em sua opinião, a UFRGS é como 
uma marca, um carimbo na vida pro-
fissional de cada um. Os ex-alunos 
e professores gostam de dizer que 
são formados pela instituição ou 
que trabalham nela. Diz que mui-
tos comentam que ganham pouco 
na Universidade, mas permanecem 
porque é um título importante, que 
lhes dá um acréscimo para o exer-
cício de sua profissão. Viver só do 
salário do magistério é difícil, mas 

este sempre teve e terá o sentido 
da dedicação. O docente demonstra 
especial preocupação em relação 
àqueles que exercem suas funções 
no ensino fundamental. “Se a po-
lítica do governo continuar assim, 
as nossas faculdades e os cursos 
de Pedagogia vão se esvaziar. Por 
mais que gostem do ofício, preci-
sam pensar também no aspecto 
econômico, e aí está o problema.”

Apesar dessas constatações, é 
otimista sobre o futuro da educação 
no país, pois considera que “esta-
mos num processo. Não chegamos 
ao ideal que os outros países chega-
ram, mas não se pode desconsiderar 
que eles não têm o nosso tamanho”. 
Defende a proposta de que o prin-
cípio da igualdade formal hoje está 
se alargando para a área material e 
cita a questão das cotas como uma 
iniciativa que diz muito em relação a 
esse conceito de igualdade material 
de grupos que ficaram marginaliza-
dos e precisam também ter a chan-
ce, a oportunidade de crescer. “Isso 
é o espírito de grandeza, verdadei-
ramente de cidadania, em que acho 
que estamos progredindo muito, e 
falo a respeito nas minhas palestras 
sobre os princípios constitucionais.”

 

2002 
É APOSENTADO COMPULSORIAMENTE POR IDA-
DE E PASSA A LECIONAR EM CURSOS DE ESPE-

CIALIZAÇÃO E DE CURTA DURAÇÃO
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LÉA DA CRUZ FAGUNDES 

2013
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO   
DA UFRGS

1972
CONCLUI A GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
E COMEÇA A TRABALHAR NA INSTITUIÇÃO

1973
ASSUME O CARGO DE COORDENADORA 

CIENTÍFICA DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
COGNITIVOS (LEC/UFRGS), ONDE  

PERMANECE ATÉ A ATUALIDADE (2013)
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INCLUSÃO DIGITAL NÃO É TER ACESSO À TECNOLOGIA, MAS 
APROPRIAR-SE E APRENDER COM ELA

“A escola não incentiva, só obriga a 
sentar e copiar do quadro, o que é pior 
ainda, porque nem sabe se ela aprende 
ou não, pois aplica uma prova em que 
tem que marcar se está certo ou errado.”

A UFRGS foi a primeira univer-
sidade do Brasil a utilizar mi-
crocomputador na educação. 

Esse pioneirismo se deve à obstina-
ção de Léa da Cruz Fagundes, que 
acreditava na sua adoção como fer-
ramenta de auxílio à aprendizagem 
e não mediu esforços para obter o 
equipamento em pleno período de 
governo militar, quando o país ainda 
não os produzia e as importações 
estavam proibidas. A introdução da 
tecnologia logo repercutiu na insti-
tuição, através da dissertação de 
mestrado de Rolando Axt sobre sua 
aplicação no ensino de graduação 
em Física, ou do desenvolvimento 
do sistema CAIMI – uma adequação 
do CAI (Computer Aided Instruction) 
ao novo equipamento, com o qual 
a autora Liane Tarouco conquis-
tou o prêmio maior no Congresso 
Nacional da SUCESU e Feira Inter-
nacional de Informática em 1982. 

A docente foi a responsável, tam-
bém, pela entrada da Universidade 
na área da inclusão digital em es-
colas para crianças e adolescentes. 
A instituição assumiu uma posição 
de liderança em projetos do Ministé-
rio da Educação, como o Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional 
(ProInfo) - que colocou laboratórios 
de Informática em colégios públicos 
- mantendo a coordenação no que o 
sucedeu - “Um Computador por Alu-
no” - nos três estados da Região Sul. 
Foi a precursora na qualificação de 
professores em cursos de pós-gradu-
ação latu sensu, tornando possível 
a criação de Núcleos de Tecnologia 
da Educação (NTEs). Formou, há 28 
anos, os educadores do primeiro 
município do país a colocar micro-
computadores em todas as esco-
las primárias: Novo Hamburgo, RS.  
Realizou, também, o primeiro curso 
de pós-graduação em Informática e 
Educação na modalidade de ensino 
a distância, para atender os profes-
sores da Costa Rica, América Central.  



166 167

1977
TORNA-SE MESTRE EM EDUCAÇÃO  
PELA UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO GRANDE DO SUL

1979
RECEBE O PREMIO NACIONAL DE  
PSICOLOGIA EMÍLIO MIRA Y LOPES,  
DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

1982 – 1986
CURSA DOUTORADO EM CIÊNCIAS - PSICOLOGIA 

PELO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

1988
CONCLUI A GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO GRANDE DO SUL

Pedagoga, psicóloga e doutora 
em Psicologia Escolar e Desenvol-
vimento Humano, a coordenadora 
do Laboratório de Estudos Cogniti-
vos (LEC) do Instituto de Psicologia 
é uma pessoa com imensa energia 
e que sente prazer em descobrir e 
explorar novas práticas e tecnolo-
gias. Destaca, entre as coisas que 
mais gosta na Universidade, o apoio 
e a força que sempre recebeu dos 
chefes de departamentos, diretores 
de unidades e de diversas adminis-
trações da Reitoria. Nesse sentido, 
é especialmente grata às profes-
soras Graciema Pacheco e Odair 
Perugini de Castro, que não medi-
ram esforços para que suas ideias 
e sonhos se tornassem realidade.

Muitas décadas de trabalho e 
dedicação antecederam o reconhe-
cimento nacional e internacional 
que lhe chegou sob a forma de prê-
mios como o da OEI (Organização 
de Estados Iberoamericanos para 
a Educação, a Ciência e a Tecnolo-
gia), em 2010; a condecoração da 
Ordem Nacional do Mérito Educati-
vo do Governo Federal, em 2002; o 

Diploma de Reconhecimento na ca-
tegoria Comunicação e Informação, 
da Unesco (Organização dos Esta-
dos Americanos para a Educação, 
a Ciência e a Tecnologia), em 2006; 
e o título de Professora Emérita da 
UFRGS, em 2013, entre outros. 

Tem uma maneira doce de fa-
lar, seja para explanar sua carreira 
na Universidade - que começou no 
Colégio de Aplicação, passou pela 
Faculdade de Educação e conti-
nuou no curso de Psicologia -, seja 
para expor suas ideias firmes so-
bre a ditadura militar, a necessi-
dade de se mudar o modo de dar 
aulas ou do quanto é imperativo 
apropriar-se das possibilidades que 
as novas tecnologias ofereceram 
como recursos de aprendizagem.

A pelotense cursou a Escola 
Normal Assis Brasil em sua cidade 
natal e mudou-se para Porto Alegre 
já casada, com a forte intenção de 
realizar seu sonho de continuar es-
tudando. Estava um pouco frustrada 
porque a Universidade Federal de 
Pelotas só oferecia duas opções – 
Direito e Agronomia – e não tinha in-
teresse em nenhuma delas, por isso 
tinha interrompido sua aspiração. 
Quando veio morar na capital, logo 
começou a se preparar para o vesti-
bular. Sua primeira grande emoção 
relacionada à UFRGS foi ser aprova-
da para o curso de Letras e ter aulas 

de Grego, Latim, Literatura e Língua 
Portuguesa com excelentes profes-
sores. “Eu estava recém-casada, pe-
dindo transferência de Pelotas para 
cá para seguir trabalhando no magis-
tério estadual, fazendo a faculdade 
que escolhi e meu marido cursando 
Direito. Foi uma época muito linda!” 

Sua paixão por crianças não se 
limitava a fazer destas a principal 
motivação para estudar, pesquisar, 
querer ampliar seus conhecimen-
tos. Ela e o marido desejavam ter 
uma dezena de crianças e logo en-
gravidou da primeira filha. “Com o 
nenê começou a dificuldade, porque 
não tínhamos quem nos ajudasse e 
quando minha filha ficou maiorzinha 
comecei a levá-la para a aula, que 
era no Instituto de Letras, no cam-
pus Centro. Foi uma aventura muito 
linda, mas o professor Jorge Palei-
kat, que lecionava Grego, nunca ti-
nha visto uma aluna com um filho no 
colo em plena aula. Eu entrava e ele 
dizia: ‘Lea Fagundes, para o quadro! 
Faça a declinação em grego das pa-
lavras tais e tais’. Claro que eu, le-
cionando à tarde numa escola esta-
dual e com bebê pequeno, não tinha 
tempo de estudar e era muito difícil 
a declinação em grego, pior que em 
Latim.” Sem conseguir tempo para 
estudar o suficiente para atender 
aquele nível de exigência e com a 
segunda gravidez, decidiu trancar 

a matrícula no segundo ano para 
dedicar-se à família e ao trabalho. 

Ficou vinte anos sem frequentar 
faculdade, mas nunca deixou de es-
tudar, participando de inúmeros cur-
sos de curta duração, normalmente 
relacionados ao magistério. Durante 
o período teve sete filhos. Quando a 
quarta menina nasceu, a mais velha 
já ajudava a reparar as outras e co-
meçou a levá-las para a escola em 
que trabalhava, mas antes fez um 
curso oferecido pela Secretaria de 
Educação de professora de Jardim 
da Infância. Ela conta que um dia 
apareceu por lá uma coordenadora 
da Secretaria da Educação e esta a 
repreendeu por ser uma professora 
que levava filhos para a escola. Sua 
resposta foi em forma de pergunta: 
“quer dizer que a senhora acha que 
tenho que cuidar com todo amor e 
carinho os alunos que são filhos dos 
outros e os meus ficam entregues a 
pessoas despreparadas”? Como não 
havia creche naquela época, con-
tinuou levando as filhas sem novos 
problemas e preparando seus alu-
nos para o exame de admissão ao gi-
násio, área em que era especialista.
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1998
É APOSENTADA COMPULSORIAMENTE POR 
IDADE 

2002
RECEBE O TÍTULO DE OFICIAL DA ORDEM 
NACIONAL DO MÉRITO EDUCATIVO DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

2006
É AGRACIADA COM O DIPLOMA DE 
RECONHECIMENTO NA CATEGORIA 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, DA UNESCO 

2009
É CONSIDERADA A PERSONALIDADE DO ANO, 

PELO PROJETO A REDE – TECNOLOGIA PARA A 
INCLUSÃO SOCIAL

Quando estava na quinta filha e 
as maiores ajudavam, resolveu fazer 
vestibular outra vez. Gostava muito 
de matemática e decidiu fazer esse 
curso. Foi muito bem classificada e 
como o concurso já era unificado, 
ela poderia escolher em qual matri-
cular-se. Pensando que ainda queria 
aumentar a família e que seria difícil 
acompanhar um curso como Mate-
mática, optou pela Pedagogia. Não 
se arrependeu, pois lá teve exce-
lentes professores. “Depois, com as 
reformas da época da ditadura mili-
tar, as coisas mudaram, priorizando 
os diplomas.” Léa Fagundes explica 
que começaram a entrar pessoas 
que faziam a faculdade e logo de-
pois saiam do país para cursar mes-
trado e doutorado. Eram aprovados 
em concurso, mas não tinham prá-
tica, nenhuma experiência dentro 
de escola. “Isso foi terrível, porque 
o problema que eles estudavam  
teoricamente, quando iam colocar 
em prática pouco resolvia. Mas na-
quela época ainda havia boas profes-
soras, que estavam antes lá, fizeram 
o doutorado depois de exercer a pro-
fissão, tinham anos de experiência.”

Falar do Colégio de Aplicação é 
algo que ainda emociona a docente. 
Referindo-se a ele como “uma das 
coisas maravilhosas da UFRGS, por-
que se tem um laboratório vivo”, con-
ta como foi importante em sua vida 
ter trabalhado lá. A diretora era Gra-
ciema Pacheco, professora titular de 
Currículos e Programas do curso de 
Pedagogia, uma senhora “fabulosa” 
e totalmente dedicada à Universida-
de, que o havia fundado para os es-
tudantes praticarem. Selecionava os 
melhores da sua disciplina e os con-
vidava a lecionar durante um ano. 
Em janeiro ela fazia um seminário e 
aqueles que estudavam, pesquisa-
vam e se desenvolviam tinham suas 
contratações renovadas. Para os de-
mais a experiência era considerada 
um estágio e eles iam embora, dei-
xando suas vagas para outros inte-
ressados. Com ela surgiram os moni-
tores na Universidade, selecionados 
através de concurso para acompa-
nhar o catedrático, mas sem direi-
to a remuneração. Classificada em 
primeiro lugar – segundo ela porque 
era professora há 20 anos e tinha 
muita prática na área – Léa se tor-
nou monitora da “Dona” Graciema e 
em seguida começou a dar as aulas 
pela docente, como estagiária. Os 
universitários “estudavam, criavam, 
faziam experiências e todos eles sa-
biam que quando saíssem de lá leva-
riam essa marca: foi professor do Co-

légio de Aplicação, e isso dava muito 
destaque ao profissional”, esclarece.

A diretora teve a ideia de colocar 
uma professora só no sexto ano – e, 
posteriormente, também no quinto 
ano - para integrar as matérias. Léa 
coincidia com essa visão de interdis-
ciplinaridade da titular e sobre a qual 
Paulo Freire já escrevia naquele tem-
po. Como era muito boa em matemá-
tica, recebia as colegas em sua casa 
para planejar essa parte das aulas e 
desses encontros surgiu a vontade 
de montar um laboratório de Mate-
mática e o fez, com total apoio da 
direção. Todas as experiências reali-
zadas no colégio se constituíam em 
projetos de pesquisa, documentados 
e analisados e, segundo a docente 
deram ótimos resultados. Além dis-
so, as monitoras podiam propor 
iniciativas novas, também. “Sugeri 
fazer um trabalho com as coordena-
doras pedagógicas da Secretaria da 
Educação que trabalhavam nas es-
colas da periferia e ela me deu muito 
apoio. Fomos à Secretaria, que fez o 
chamamento a todos os que faziam 
Pedagogia, incluindo os orientadores 
educacionais e os supervisores. Eles 
foram ao colégio e nós explicamos o 
que fazíamos e mostramos como tra-
balhávamos.” Para Léa, aquele não 
era apenas um espaço para formar 
professores, mas também um mo-
delo que os outros pudessem usar. 

Em sua opinião, o Colégio de 
Aplicação continua sendo inovador. 
Diz que houve um interregno, “por-
que a ditadura fez muito mal para a 
educação”, tanto com a criação de 
disciplinas obrigatórias, como Moral 
e Cívica, quanto com a exigência de 
concurso para preencher as vagas, 
deixando de ser o que era até en-
tão, uma escola onde os alunos da 
Pedagogia aprendiam, praticavam 
e faziam descobertas importantes 
para o ensino. Era muito gratificante 
propor ideias novas, relata, porque 
essa era a filosofia da Dona Gracie-
ma e do próprio colégio. Ela apoia-
va todas as iniciativas relacionadas 
à educação, mas quando os milita-
res começaram a prender os alunos 
que faziam passeatas e protestos, 
proibiu a participação dos seus es-
tudantes, comenta a emérita. Quan-
do questionada a respeito, a direto-
ra respondia “eu não vou enfrentar, 
em nome da Universidade, o regime 
militar”, apesar de assumir qualquer 
enfrentamento na parte de concep-
ção e de práticas de ensino. “Com 
a repressão, o professor foi abando-
nando seu compromisso e passou 
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RECEBE O PREMIO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN Y TIC FUNDACIÓN TELEFÓNICA - OEI 
E FUNDACIÓN TELEFÓNICA

2012
É PUBLICADA A DECISÃO DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DE OUTORGA DO TÍTULO  

DE PROFESSORA EMÉRITA

a cumprir o programa que vinha do 
Ministério, tinha que fazer o que 
mandavam e isso foi muito ruim.”

Por ter sido monitora, logo após 
sua formatura na Pedagogia Léa foi 
contratada como auxiliar de ensi-
no. Cursou mestrado em Educação 
na UFRGS, participou de concurso 
e se tornou professora assistente 
no curso em que havia estudado, 
onde trabalhou alguns anos. Ainda 
não havia curso de Psicologia na 
UFRGS, mas sim um departamento, 
que oferecia a disciplina para outros 
cursos, como Sociologia, Filosofia 
e Pedagogia, para complementar 
a formação. A diretora do Departa-
mento era Odair Perugini de Castro, 
que também criou o curso. “Como 
eu a conhecia e queria muito ir para 
a área, decidi ajudá-la e a primeira 
coisa que ela fez foi me dar disci-
plinas para lecionar.” Durante um 
tempo, Léa trabalhava na Pedago-
gia no turno da manhã, na Psicolo-
gia à tarde e estudava à noite, além 
de cuidar da sua grande família. 

Na Educação, ela tinha estudado 
a teoria da época, que era o condi-
cionamento operante, desenvolvido 
pelo estadunidense Burrhus Skinner 
com base no conhecimento a partir 
do reflexo condicionado. Estava pre-
sente em todo princípio da Psicolo-

gia e, segundo ela, reforça tudo o 
que se faz até hoje. “É triste, porque 
os professores são formados e não 
estudam a psicologia experimental, 
nem Piaget, então ainda continuam 
fazendo o que Paulo Freire critica. O 
docente transmite o conteúdo, cobra 
do aluno através de uma prova em 
que tem de escolher uma resposta 
certa e daí ele dá os parabéns. Só 
que, quando o faz, está usando mal a 
teoria adotada, porque o reforço tem 
que ser contingente, na hora, e não 
no dia seguinte ou na próxima aula.”

Léa Fagundes pesquisou as con-
dutas de crianças do Aplicação e 
das escolas da periferia usando a 
teoria de Skinner no ensino de Ma-
temática. Funcionou com os alunos 
do Colégio porque eles aprendiam 
e melhoravam, mas nas outras isso 
não acontecia. Decidiu não ensi-
nar mais essa teoria na Pedagogia 
e foi estudar a de Jean Piaget so-
bre o desenvolvimento da lógica 
no raciocínio humano e a testar as 
experiências dele. A primeira cons-
tatação dessa pesquisa é que não 
é possível condicionar quando as 
circunstâncias não são favoráveis. 
“Se a criança é mal alimentada, com 
sofrimento moral e em situação de 
sobrevida, mora numa zona que 
não tem água encanada, energia 
elétrica e os pais são analfabetos, 
ela não vai conseguir. Só é possível 

condicionar a criança que está se 
desenvolvendo com liberdade, só 
que esta não fica limitada ao condi-
cionamento, pois logo ela também 
vai questionar e mudar tudo isso.”

Chegou à conclusão que toda 
criança é inteligente, mas as que 
sofrem muito e não têm estímulo e 
possibilidade de descobertas não 
desenvolvem essa capacidade como 
as demais. “Além disso, a escola não 
incentiva, só obriga a sentar e co-
piar do quadro, o que é pior ainda, 
porque nem sabe se ela aprende ou 
não, pois aplica uma prova em que 
tem que marcar se está certo ou 
errado.” Léa explica que para me-
dir conhecimento, é preciso dar um 
problema para a criança achar pos-
síveis respostas, pois não há uma 
que seja “a” correta, cada pessoa 
encontra uma resposta aproximada. 

Quando estava fazendo essas 
experiências, decidiu montar o La-
boratório de Metodologia e Currículo 
na Faculdade de Educação e obteve, 
novamente, apoio da Dona Gracie-
ma e de vários docentes de diferen-
tes áreas do conhecimento que acei-
taram integrar o projeto. A criação do 
laboratório coincidiu com o período 
em que ela terminava o mestrado e 
participava da criação do curso de 
Psicologia. Lá, ficou sabendo que 
havia um médico argentino que fora 
fazer doutorado na França e estudou 

com Piaget sua Teoria Construtivista. 
Ela e Odair Perugini pagaram a pas-
sagem para que o cientista Antonio 
Battro viesse a Porto Alegre para fa-
zer um seminário de uma tarde intei-
ra. O entusiasmo dos participantes e 
interesse do palestrante gerou mais 
dias de trabalho conjunto e a propos-
ta do argentino em criar um grupo de 
pesquisa na Universidade, originou o 
Núcleo de Estudos Cognitivos (1973), 
com base na Psicologia Genética do 
Piaget, a Psicologia Construtivista. 

Assim começou o atual LEC (La-
boratório de Estudos Cognitivos, des-
de 1982), primeiro grupo do país a 
estudar o desenvolvimento cognitivo 
infantil, do qual é coordenadora até 
hoje (2013), e a inclusão da escola 
na cultura digital. Com o tempo, os 
avanços tecnológicos foram sendo 
incorporados ao setor, que se tornou 
referência nacional e reconhecido 
internacionalmente. Para aprofun-
dar seus conhecimentos sobre as 
possibilidades da informática como 
recurso de aprendizagem, analisou 
o comportamento de crianças e jo-
vens em diferentes condições de 
desenvolvimento no que respeita à 
capacidade de programar um com-
putador e as aprendizagens decor-
rentes. Os resultados estão em sua 
tese de doutorado “Psicogênese 
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das Condutas Cognitivas da Crian-
ça em Interação com o Mundo do 
Computador”, defendida em 1986 
na Universidade de São Paulo (USP). 

Em virtude de sua liderança e 
seu pioneirismo na defesa da inclu-
são digital, não apenas como acesso 
à tecnologia e sim como apropriação 
desta na resolução dos problemas, 
Léa Fagundes foi convidada a parti-
cipar de comitês de assessoramen-
to, comissões, conselhos e consul-

torias do Ministério da Educação 
nas áreas de educação a distância, 
informática educativa e psicologia 
cognitiva. Colabora, também, com 
entidades internacionais e diversas 
instituições de ensino superior bra-
sileiras, além de participar de vários 
projetos de pesquisa pedagógica 
com vistas à reestruturação curri-
cular do ensino fundamental para 
que incorpore as novas tecnolo-
gias de informação e comunicação.
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FACHADA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 
UFRGS, EM 1991, QUANDO O PRÉDIO 

ABRIGAVA TAMBÉM O COLÉGIO DE APLICAÇÃO

SEMINÁRIO SOBRE COMPUTADOR NA EDUCA-
ÇÃO, NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRGS, 
1985
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LUIZ OSVALDO LEITE  

2008 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Porque temos um avanço tecnológico 
tão extraordinário, achamos que 
sabemos tudo. Não! Os velhos gregos 
já sabiam muita coisa e não é por 
nada que Platão e Aristóteles até hoje 
são modelos.”

RECEBER INCENTIVO À CULTURA É TÃO IMPORTANTE QUANTO 
O ENSINO NA FORMAÇÃO DOS JOVENS

Na sua origem, a Universidade 
sofreu grande influência do 
positivismo. Esse pensamen-

to foi trazido para o Rio Grande do 
Sul principalmente por Júlio de Cas-
tilhos – que estudava em São Paulo 
– e por elementos das escolas mili-
tares vindos do Rio de Janeiro, que 
atuavam muito na juventude. Eles 
influenciaram a fundação de escolas 
superiores. A Engenharia e o Direito 
são filhos do positivismo, o que não 
acontece com a Medicina por uma ra-
zão própria: o positivismo defendia a 
liberdade de profissão sem necessi-
dade de formação específica – eram 
os práticos licenciados – e os médi-
cos nunca simpatizaram com isso. 

Essa importante parte da história 
da UFRGS foi revelada por Luiz Os-
valdo Leite, educador e filósofo que 
foi diretor da Editora da Universida-
de, chefe de gabinete do reitor Fran-
cisco Ferraz, chefe do Departamen-

to de Psicologia, diretor do Instituto 
de Psicologia, conselheiro da Faurgs 
(Fundação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul) e coordenador 
do Comitê Central de Ética em Pes-
quisa da Universidade. O porto-ale-
grense que atuou e ainda atua como 
professor, orientador e pesquisador 
na instituição em que começou a 
trabalhar em 1961 como assistente, 
e que em 1973 passou a integrar o 
quadro permanente através de con-
curso, dedica também parte do seu 
tempo e conhecimento às áreas 
social e cultural do estado. Foi pre-
sidente da então Fundação Estadu-
al do Bem-Estar do Menor (Febem, 
hoje transformada em Fase), dire-
tor da Divisão de Cultura da capital 
gaúcha e presidente da Fundação 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 
(OSPA). Atualmente é presidente da 
Fundação Pablo Komlós, que está 
buscando subsídios para a OSPA 
construir sua sala de concertos.

Luiz Leite é membro do comitê 
de bioética do Hospital de Clínicas, 
leciona Ética no curso de especiali-
zação em Psicologia Clínica, mas sua 
principal atividade é a pesquisa que 

1961 
INGRESSA NA UFRGS COMO PROFESSOR 
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está desenvolvendo para escrever 
uma obra sobre a trajetória do pen-
samento filosófico no Rio Grande do 
Sul. “Estou trabalhando nisso e te-
nho o primeiro volume, o da cronolo-
gia praticamente pronto; o segundo, 
que é o que chamo de História, está 
adiantado; e também estou organi-
zando um dicionário bibliográfico de 
pensadores gaúchos.” Graças a essa 
investigação minuciosa, ele tem 
condições de contextualizar a traje-
tória da Universidade desde os seus 
primórdios. Conta que a vida cultural 
do país começa em 1500 (com os je-
suítas), mas a do Rio Grande do Sul, 
por ser uma terra de litígio entre por-
tugueses e espanhóis, só tem início 
duzentos anos depois. O processo 
de implantação do ensino superior 
também é posterior no estado, ocor-
rendo só em 1895, com a criação 
da Escola de Farmácia e Química.

Segundo ele, os primeiros anos 
da Universidade foram difíceis, em 
termos ideológicos, porque os posi-
tivistas eram muito fortes e faziam 
oposição à Igreja Católica. “Os ca-
tólicos não aceitavam plenamente, 
embora esse positivismo, que po-
deríamos dizer castilhismo, era um 
positivismo interpretado por Júlio de 
Castilhos e tinha suas peculiarida-

des.” Ele explica que conhecer essa 
primeira grande luta dentro da Uni-
versidade – entre positivismo e ca-
tolicismo – o marcou muito porque 
era aluno de um colégio de jesuítas. 
Para o jovem estudante que depois 
se tornou seminarista foi impactan-
te escutar “a Universidade é contra 
a religião, é contra Deus”. Explica 
que, por essa razão, os católicos 
formados pelo capuchinho francês 
chamado de Frei Pacífico e pelo je-
suíta alemão conhecido como Padre 
Werner – importantes educadores 
que se estabeleceram no Estado em 
1899 e 1912, respectivamente – 
sempre tiveram como sonho entrar 
na instituição como professores. 
“Isso eles fizeram. O primeiro é o pro-
fessor Armando Câmara, que entra 
na Faculdade de Direito em 1931. 
Ele, no lado católico, é visto como 
a pessoa que colocou de alguma 
maneira a igreja na Universidade.” 

Com sua entrada teve início o 
primeiro grande embate, do cato-
licismo com o positivismo e com o 
que se pode chamar de materialis-
mo científico, que também domi-
nava, tanto no século XIX como no 
XX, em especial na Faculdade de 
Medicina. Com relação a este últi-
mo, Leite exemplifica com uma nar-
ração que escutava muito em sua 
juventude, de médicos que leciona-
vam anatomia na UFRGS e diziam 1973 

PASSA A INTEGRAR O QUADRO PERMANENTE  
DA UNIVERSIDADE ATRAVÉS DE CONCURSO

aos seus alunos “leciono há não sei 
quantos anos e nunca encontrei na 
ponta do meu bisturi uma alma”. 

Quando começou a decadên-
cia do grupo católico que, segundo 
Leite, se deu pela infiltração de ou-
tros elementos, o segundo grande 
choque havido na Universidade foi 
entre a direita e a esquerda. Mui-
tos docentes seguiam as correntes 
existencialistas (Sartre, Heidegger, 
Jaspers) e outros adotavam o pen-
samento marxista. Essa nova dis-
puta, típica de meados dos anos 50 
e dos anos 60, eclodiu com toda a 
força em 1964, por ocasião do gol-
pe militar, quando cassaram os pro-
fessores da Arquitetura (uma das 
faculdades mais atingidas) e da Fi-
losofia. O pesquisador salienta que 
a participação política na época era 
“fantástica, muito grande, intensa”. 
“A grande luta direita e esquerda, 
marxismo e cristianismo, etc., foi sig-
nificativa dentro da UFRGS”, explica. 
Ele relembra que os debates já esta-
vam presentes nos movimentos es-
tudantis do curso secundário. O alu-
no entrava no ensino superior com 
uma sensibilidade política aguçada 
e logo se integrava aos centros aca-
dêmicos que, naquela época, eram 
núcleos de muita atividade política. 
“Quem vê a Universidade hoje não 
pode compreender como foi seu pas-
sado, e nós que o vivemos sentimos 

saudades daquele período porque o 
estudante participava mais intensa-
mente da sua vida. Hoje as greves 
não têm a expressão que tinham. Por 
exemplo, a famosa ‘greve do terço’ 
(defendia a proposta de que os con-
selhos fossem compostos pelas três 
categorias, igualmente distribuídas), 
que no fundo foi a responsável pela 
cassação do professor Ernani Maria 
Fiori, por ficar a favor dos estudan-
tes que lutavam pela participação 
de um terço em todos os colegiados 
da Universidade, mobilizou profes-
sores, alunos e funcionários. Então, 
era uma realidade muito diferente.” 

Embora ainda não estivesse tra-
balhando na UFRGS quando ocorre-
ram as cassações de professores, 
estas tiveram impacto na vida de 
Luiz Leite. Licenciado em Filosofia, 
ao inscrever-se para o concurso de 
docente havia vagas em três seto-
res: Educação, Filosofia e Psicologia. 
O único para o qual não fez inscrição 
era aquele em que tinha a melhor for-
mação, e a principal razão foi o medo 
de ser cassado. Passou nos dois em 
que se candidatou e acabou optan-
do pela Psicologia por diversos moti-
vos, sendo um deles o fato de a área 
estar começando, com a primeira 
turma de alunos recém-ingressando. 

1983 
RECEBE VOTO DE LOUVOR DA SECRETARIA 

DO TRATABLHO E AÇÃO SOCIAL DO RS E DO 
CONSELHO FEDERAL DE ASSISTENTES SOCIAIS
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Enfatiza que foi para a Psicolo-
gia por gosto pessoal. O fato de ser 
uma expectativa nova também o 
atraiu, pois se tratava de um cam-
po que se estava abrindo e que, 
evidentemente, oferecia muitos de-
safios. Influiu na escolha, ainda, co-
nhecer alguns professores que já 
eram da área e que o animaram a 
fazer carreira nela. O Departamento 
de Psicologia estava vinculado ao 
Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas e, inicialmente, não oferecia 
curso específico na área, mas sim 
disciplinas afins a vários cursos, en-
quanto, paralelamente, organizava 
o seu. Em pouco tempo, a Psicolo-
gia cresceu tanto na instituição e 
na sociedade que o grupo percebeu 
que ela podia se tornar autônoma, 
e Leite trabalhou para sua transfor-
mação em Instituto, o que aconte-
ceu, e ele foi seu primeiro diretor. 

Como educador, dá muita impor-
tância ao que chama “o patrimônio 
cultural da humanidade”. Não acre-
dita em crescimento pessoal sem o 
contato com essa tradição. “Porque 
temos um avanço tecnológico tão 
extraordinário, achamos que sabe-
mos tudo. Não! Os velhos gregos já 
sabiam muita coisa e não é por nada 
que Platão e Aristóteles até hoje são 
modelos. A mesma coisa se pode di-

zer do pensamento medieval ou da 
Renascença.” Entende que, para o 
homem se desenvolver adequada-
mente, o ensino deve ser adaptado 
e, para isso, tem de oportunizar o 
contato com o patrimônio cultural da 
humanidade em todos os campos, e 
não apenas na Filosofia. Considera 
falsa a oposição que se faz entre 
conteúdo e desenvolvimento de ha-
bilidades, porque “nada melhor que 
um bom conteúdo para fazer desen-
volver as habilidades do jovem”. Na 
sua visão, o jovem se educa não só 
pelas matérias do seu curso, mas 
pelo contato com cinema, teatro, 
artes plásticas, arquitetura e lite-
ratura, entre outras modalidades. 

Leite participou da fundação da 
Uniti (Universidade da Terceira Ida-
de) junto à professora Odair Perugini 
de Castro e segue mantendo contato 
com o grupo. Diz que fica muito tris-
te quando ouve uma pessoa de mais 
idade falar “o tempo me sobra, mas 
não sei o que fazer com ele”. Acre-
dita que isso ocorre só com quem 
não teve esse contato na juventude, 
pois “nada melhor para preencher 
o tempo quando a pessoa não pre-
cisa mais trabalhar, não tem mais 
desafios, do que a arte e a cultura”. 
Em sua opinião, para quem valori-
za essas atividades, o dia se torna 
pequeno, pois Porto Alegre oferece 
inúmeras opções de cinema, teatro, 

1989 
ASSUME O CARGO DE PRESIDENTE DA ORQUES-
TRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - OSPA

música e exposições para todos os 
gostos e disponibilidades financei-
ras. “Tem, inclusive, opções gratui-
tas que as pessoas não sabem ex-
plorar e aproveitar.” Para que o idoso 
tenha o hábito de ir a esses even-
tos é fundamental que tenha havi-
do o “casamento” do ensino com 
a cultura desde cedo em sua vida.

Para o docente, uma instituição 
é considerada boa educadora quan-
do o ensino está atrelado às suas 
dimensões cultural e social. No caso 
específico da UFRGS, pensa que ela 
está bem, mas poderia estar melhor 
porque está falhando um pouco no úl-
timo quesito. Em sua opinião, um dos 
grandes problemas da Universidade 
hoje é a ausência de engajamen-
to político-social. Atribui a carência 
em grande parte ao golpe de 1964, 
porque antes – no que ele chama “a 
primeira universidade” do início do 
século passado – havia preocupação 
com a formação de profissionais libe-
rais em todas as áreas, uma vez que 
praticamente não existiam no Esta-
do. A demanda era expressiva, e a 
instituição formou os quadros que fo-
ram atuando no executivo, judiciário, 
legislativo e nas grandes empresas. 
Tratava-se de uma formação pesso-
al, individual, mas voltada também 
ao interesse social, porque “talvez 
em poucos momentos a Faculdade 
de Direito forneceu tantos políticos e 

administradores como o fez naquela 
época”. Com o golpe militar, no en-
tanto, houve “uma poda violenta” 
nos setores influentes com sensibi-
lidade social. Ele revela que muitas 
vezes “chora” na Universidade de 
hoje, porque o profissional que se for-
ma está preocupado com a sua for-
mação, com o seu saber, com o seu  
ganha-pão – que são aspectos impor-
tantes –, mas não sai com a obsessão 
pelo bem-comum. Em sua opinião, 
é fundamental que um profissional 
não se forme apenas para si mes-
mo, e sim para atuar na sociedade.

De todas as suas atividades, 
funções e cargos, o que mais o gra-
tificou foi ser professor. Lecionou no 
primário, secundário e em universi-
dades (não somente na UFRGS), em 
diferentes ambientes sociais que in-
cluem vilas da periferia de Porto Ale-
gre e colégios de elite nos melhores 
bairros. Em todas essas situações 
se realizou muito. Diz que, mesmo 
quando fala das outras áreas em 
que atuou, nelas também foi, antes 
de tudo, professor e educador, por-
que acredita que tanto por meio da 
cultura como do comprometimen-
to social estava também formando, 
procurando desenvolver o ser huma-
no. Quando foi convidado a assumir 

1994
É HOMENAGEADO COM A MEDALHA DE PORTO 

ALEGRE PELA PREFEITURA MUNICIPAL
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a Febem, a justificativa apresentada 
era o fato de ser educador. “Eu que 
achava que sabia educar. Ali levei 
uma baita bofetada na cara”, co-
menta Leite e explica que é muito 
difícil tentar ensinar crianças e jo-
vens que se criaram na rua, que são 
analfabetos aos 17, 18 anos, mas 
que são verdadeiros fenômenos em 
matemática graças ao tipo de vida 
que levavam. Diz que aprendeu mui-
to, pois os métodos tradicionais não 
se enquadravam à situação de mui-
tos deles. Assim, determinou que o 
adolescente começasse a estudar 
quando entrasse na entidade, sem 
importar se o ano letivo havia ou 
não começado. Era necessário im-
provisar, mesmo que não houvesse 
espaço ou equipamento suficiente.

Em sua avaliação, a UFRGS tem 
uma trajetória muito boa e sólida. 
Lembra que ela possui raízes histó-
ricas e foi por longos anos – pratica-
mente 50 anos – a única instituição 
de ensino superior do estado. For-
mou sólidas elites do Rio Grande do 
Sul – não dando ao termo só o sen-
tido econômico, mas principalmente 
intelectual –, os grandes médicos, 

engenheiros, advogados e outros 
profissionais que se destacaram du-
rante todo esse tempo na socieda-
de. Ela desempenhou um papel im-
portante. “Passados os tempos de 
crise, as transições sempre são dra-
máticas. Acho que a Universidade 
está numa fase muito boa. Não é por 
nada que ela tem recebido citações 
importantes nesses rankings brasi-
leiros, latino-americanos e univer-
sais. É, sem dúvida, uma grande uni-
versidade em diferentes campos.”

O maior sonho de Luiz Osvaldo 
Leite para a UFRGS é que cresça 
consideravelmente. Reconhece que 
é importante o aumento do número 
de alunos nas salas de aula, a cria-
ção de novas unidades, mas não 
se refere somente ao crescimento 
quantitativo, pois considera que a 
prioridade deve ser o aspecto quali-
tativo. Quer que a instituição melho-
re ainda mais a qualidade de ensino 
e se torne um grande repositório da 
cultura da humanidade, do Brasil e 
do Rio Grande do Sul. Além disso, 
quer que ela seja capaz de auxiliar 
o ser humano a descobrir o grande 
sentido da sua existência, o que é 
ser pessoa no sentido pleno da pa-
lavra. Outro dos seus desejos é que 
o corpo docente aceite aprender, 
que os professores não sejam mui-
to orgulhosos e entendam que sem-
pre podem crescer um pouco mais. 

1996 – 1998 
EXERCE O CARGO DE DIRETOR DO 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA

2002 
APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA 
UFRGS E CONTINUA TRABALHANDO 
COMO COLABORADOR

Com relação ao Instituto que ajudou 
a criar e a consolidar, tem ainda dois 
objetivos: a implantação de cursos 
de pós-graduação nas áreas de Psi-
cologia Clínica e de Psicanálise e 
uma presença mais forte da Filosofia 
na formação básica dos psicólogos, 
porque “eles vão trabalhar com o ser 
humano e precisam conhecer sua 
natureza última e mais profunda”.

O gaúcho que sente muito orgu-
lho de fazer parte da UFRGS comen-
ta que é uma alegria poder dizer que 
fez toda sua formação – incluindo o 
doutorado – no Rio Grande do Sul. 

É muito grato a todos os professores 
que teve – aos quais se refere como 
excelentes –, e para homenageá-
-los escolheu Graciema Pacheco. 
A fundadora do Colégio de Aplica-
ção foi sua professora de Didática e 
lhe ensinou algo que ele levou para 
toda a sua vida: dar aulas não é 
só ensinar, mas também ajudar a 
aprender; a dialética ensino-apren-
dizagem é fundamental. Por maior 
conhecimento que o docente trans-
mita em aula, o aluno pode não ter 
aprendido, e ele precisa se certifi-
car disso para corrigir o seu rumo.
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LUIZ OSVALDO LEITE DURANTE AULA NO 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UFRGS
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LUIZ ROHDE 

2009 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

UMA LONGA RELAÇÃO COM A UNIVERSIDADE EM QUE TUDO 
OCORRE EM SEU MOMENTO CERTO 

“A Universidade deve formar pessoas 
incomuns. Pessoa incomum não é aquela 
que adere com facilidade a novidades 
ou contesta de saída. Ela, com calma, 
examina o fenômeno ou procedimento, 
decide e apresenta os argumentos 
prós ou contras. Assim são homens e 
mulheres incomuns - não superiores - 
que a Universidade precisa formar, e  
ela tem os modelos necessários.” 

Luiz Rohde ressalta ter uma re-
lação atípica com a UFRGS. Co-
meçou a estudar Medicina em 

Santa Maria, numa época em que a 
UFRGS investia recursos humanos e 
financeiros na criação de um curso 
superior na área da saúde naquela 
cidade da região central do estado. 
Muitos anos mais tarde, já na capi-
tal gaúcha, fez concurso para do-
cente da UFRGS quando os filhos 
já eram alunos dessa faculdade.  

Em 1955, fez vestibular para o 
curso de Medicina de Santa Maria 
que, na época, fazia parte da Uni-
versidade do Rio Grande do Sul. Nos 
cinco primeiros anos, grande par-
te dos seus professores ia de Porto 

Alegre para lá dar aulas. O iniciador 
do Departamento de Medicina Inter-
na, Rubens Maciel, entrevistava e 
selecionava médicos da cidade dis-
postos a tornarem-se docentes, pas-
sando por cursos anuais de aperfei-
çoamento na capital. Considerado 
uma das mais importantes figuras 
da medicina brasileira, Maciel ne-
gociava com o diretor da faculdade, 
José Mariano da Rocha Filho, e com 
o reitor Elyseu Paglioli as possíveis 
contratações. No sexto e último ano 
da graduação, com a criação da Uni-
versidade Federal de Santa Maria, a 
faculdade local desligou-se da que 
a havia criado. Rohde, que era da 
terceira turma do curso, passou a 
integrar a primeira lista de forman-
dos da Medicina da UFSM, em 1961. 

Foi o orador do grupo e, cinquen-
ta anos depois, voltou a usar o púlpito 
que, simbolicamente, era o mesmo 
daquela época. Como representante 
daquela turma pioneira, havia sido 
convidado a falar aos graduandos de 
2011 em nome da faculdade. Foi um 
dos momentos mais emocionantes 

1961
COMPLETA A GRADUAÇÃO EM MEDICINA NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

1962 – 1965 
CURSA ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA  

NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
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de sua vida, a ponto de ficar preocu-
pado, com medo de dar “vexame”. 
De Santa Maria foi para São Paulo, 
onde passou três anos e meio fa-
zendo, na USP (Universidade de São 
Paulo), pós-graduação em Cirurgia. 

Ao chegar a Porto Alegre, iniciou 
sua atividade docente na então Fa-
culdade Católica de Medicina – hoje 
Universidade Federal de Ciências de 
Saúde de Porto Alegre. Em 1978, fez 
concurso para a UFRGS, entrando 
como professor assistente. Ao ser 
aprovado para titular, em 1987 exo-
nerou-se da antiga instituição para 
dedicar-se mais à segunda. “A par-
tir de então, comecei a viver mais a 
Universidade. De certa maneira a vi-
via antes, porque meus dois filhos já 
estudavam Medicina aqui”, explica. 

“Em minha carreira como profes-
sor, tive grandes alegrias”, ressalta. 
“Contando os formandos da Católi-
ca e da UFRGS, fui escolhido por 24 
turmas médicas como homenagea-
do, homenageado de honra e para-
ninfo. Também fui eleito professor 

modelo, em um trabalho que o De-
partamento de Medicina Social fazia 
com os doutorandos que saíam e fa-
ziam essa escolha. Para mim, essa 
é a grande satisfação de quem lecio-
na.” Rohde acredita que nenhuma 
escolha se deu por simpatia ou por 
qualquer outra razão que não fosse 
a sua atuação em sala de aula, no 
bloco cirúrgico ou na enfermaria. 
Foi, inclusive, considerado um dos 
professores mais duros e exigentes 
em termos de cobrança. Diz que não 
exigia demais e que nunca repreen-
deu um estudante na frente de ou-
tro, mas chamava a atenção quando 
precisava.  A pontualidade às au-
las também sempre foi cobrada de 
seus alunos.  “Isso foi sempre uma 
característica minha. Não é aquele 
negócio de horário obsessivo. Eu 
acho que todos viveriam muito me-
lhor se respeitassem o início e o tér-
mino de suas ações programadas.”  

O docente conta que sempre 
gostou das formaturas, porque acha 
que é um dos momentos altos em 
que a equipe de professores entre-
ga o seu produto maior, que é o mé-
dico que se forma. Em sua opinião, 
aquele era um momento divertido, 
mas que mantinha certo ar de sole-
nidade. Comenta que uma das “bri-
gas” que teve com os alunos quan-
do era diretor é que eles queriam 
ocupar o microfone nas formaturas 

1972 
REALIZA ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA 
DE ENSINO DE PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS NA UFRGS

1976 
TORNA-SE LIVRE-DOCENTE NA FUNDAÇÃO 
FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
DE PORTO ALEGRE COM A DEFESA DA TESE 
“CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO TRATAMEN-
TO CIRÚRGICO DOS TUMORES MALIGNOS DA 
VESÍCULA BILIAR”

e isso as prolongava muito. A admi-
nistração da faculdade decidiu di-
minuir paulatinamente esse tempo, 
porque, “afinal, eles têm orador que 
expressa em nome de todos”. Quan-
do chegaram ao limite de um minu-
to, não se sabe como um dos alunos 
conseguiu, na hora de chegar ao 
microfone, pegar um violão que es-
tava escondido e começar a cantar. 
“A música era um pouquinho longa 
e, no meio da apresentação, a guri-
zada começou a bater palmas para 
que terminasse logo e o formando, 
achando que estava agradando, 
emendou uma segunda canção”. 

De sua relação com a Universida-
de não tem queixa. Lamenta apenas 
não ter conseguido fazer certas coi-
sas que desejava. Na pós-graduação 
stricto sensu, até 1990, não havia 
mestrado e doutorado em cirurgia 
no estado. Outras especialidades 
a tinham, como a Nefrologia, cujo 
mestrado existia desde 1965. Por 
não concordar com essa carência, 
decidiu liderar uma equipe para criar 
o mestrado, do qual foi o primei-
ro coordenador, e uns quatro anos 
depois criou o doutorado, também 
coordenado por ele nos primeiros 
anos. Sente muita alegria e satisfa-
ção por essa iniciativa, ainda mais 
porque esse curso (Cirurgia Diges-
tiva e Cirurgia Geral) conquistou – 
na época – nota cinco na avaliação 

do Ministério da Educação, o que 
nenhum da mesma área obtivera. 
Para ele, a criação ocorreu com uns 
quinze anos de atraso, mas acredita 
que era mais por discordância dos 
antecessores ao sistema vigente 
do que resistência ao curso em si. 

Quando assumiu a direção da 
Faculdade, em 1993, fazia mais de 
25 anos que a Medicina pleiteava 
um prédio, já que tinha abandona-
do a sede da Rua Sarmento Leite. 
Estava ocupando um espaço num 
edifício cedido, e os alunos não se 
identificavam com a escola, porque 
ela não existia fisicamente. O diretor 
tinha um gabinete, também provisó-
rio, no Hospital de Clínicas. No pri-
meiro contato que teve com o então 
reitor Hélgio Trindade para discutir 
a construção de uma sede própria, 
este não se mostrou muito receptivo. 
Para o segundo encontro, levou um 
projeto montado, inclusive com orça-
mento aproximado, de onde sairiam 
os recursos para a obra, e a partir 
desse momento a situação mudou. 
A pedido do reitor, a presidência do 
Clínicas cedeu o terreno para a obra. 

Na mesma época, Rohde soube 
da existência de um hospital na ci-
dade de Bento Gonçalves, que havia 
sido doado para a UFRGS “no tempo 

1987 
CONCLUI O DOUTORADO EM MEDICINA 

CIRÚRGICA NA UFRGS COM A TESE 
“CONTRIBUIÇÃO AO TRATAMENTO DO 

CARCINOMA DA VESÍCULA BILIAR”
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da chamada revolução”, que estava 
mal alugado e, portanto, sem dar 
retorno econômico à Universidade. 
Fez um levantamento da situação e 
propôs que a unidade da serra fosse 
transacionada com a prefeitura local 
e os recursos obtidos fossem usados 
para construir a Faculdade no Cam-
pus da Saúde. Para conseguir, falou 
com diversas autoridades da época, 
como o governador Antônio Britto e 
o ministro da Educação Paulo Rena-
to de Souza. Com apoio externo e da 
administração central da Universida-
de, o prédio onde funciona a Medici-
na hoje logo começou a ser erguido. 

Ao sair do cargo, Rohde deixou a 
obra bastante adiantada, inclusive 
com o telhado colocado. No entanto, 
nem tudo ocorreu como o planejado. 
Parte do dinheiro vinha do MEC e jus-
tamente nessa época surgiu a cha-
mada “crise asiática”, que fez com 
que o governo federal cortasse inves-
timentos e o projeto  ficou, até hoje, 
inacabado. Dos dois módulos pre-
vistos originalmente, existe apenas 
o primeiro, onde funcionam a parte 
administrativa, a biblioteca, o centro 

acadêmico e a pós-graduação. Uma 
segunda parte, que deveria estar lo-
calizada atrás do atual, seria para 
abrigar os laboratórios e as salas de 
aula, além de dois auditórios que se 
comunicariam por uma passarela 
aos do hospital (no segundo andar), 
permitindo a realização de grandes 
congressos. Estava prevista, tam-
bém, a implantação de laboratórios 
como, por exemplo, o de treina-
mento de habilidades em modelos 
artificiais, fundamental no aperfei-
çoamento da técnica operatória. 

Como diretor, também insta-
lou o Conselho da Unidade em 
substituição à Congregação, órgão 
formado pelos professores titula-
res e representantes das demais 
classes (adjunto e assistente). 
Com a mudança do estatuto e do 
regimento da Universidade, a im-
plantação de conselhos tornou-
-se uma imposição do Consun. Foi 
sua iniciativa a criação da Associa-
ção de Ex-alunos da Medicina, que 
não progrediu como ele esperava. 

Com relação ao futuro, gostaria 
de ver uma aproximação maior en-
tre a Faculdade e o Clínicas. Acre-
dita que há um pouco de omissão 
por parte da Medicina em assumir 
a parte relacionada às diretrizes de 
ensino, e o hospital acaba desempe-
nhando esse papel. Acha, inclusive, 
que a Faculdade deveria participar 

1991 
É O ORGANIZADOR E PRIMEIRO COORDENA-
DOR DO MESTRADO EM MEDICINA CIRURGIA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO GRANDE DO SUL

1993 
É ELEITO DIRETOR DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UFRGS

da indicação dos chefes de setores 
e serviços, o que hoje é feito apenas 
pelo hospital. O ideal, em sua opi-
nião, seria que a escolha recaísse 
sobre os três professores mais titu-
lados da especialidade, por tempo 
determinado e renovável ou não.

Em termos acadêmicos, consi-
dera que o curso tem um bom nível 
científico e os alunos estão sendo 
bem formados na graduação, na re-
sidência e nos cursos de pós-gradu-
ação stricto sensu, mas falta estimu-
lar mais a prática do relacionamento 
médico/paciente. Os profissionais 
estão se tornando excessivamente 
técnicos e esquecendo um pouco 
esse contato com o doente através 
da entrevista e do exame físico. Con-
sidera importante conversar mais 
com o doente. “A gente tem de apren-
der a ouvir o que o doente não disse, 
mas gostaria de ter dito. É um passo 
além, é sentir a pessoa que está ali.”

Consultor da Capes (Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) em diversas opor-
tunidades, Rohde atuou na UFRGS 
como professor, diretor e chefe de 
serviços e de departamento, tendo, 
inclusive, criado o Serviço de Cirur-
gia do Aparelho Digestivo. São, no 
entanto, as grandes mudanças ocor-
ridas no Hospital de Clínicas durante 
a sua trajetória na Universidade o 
que mais lhe chama a atenção. “O 

grande momento dessa fase toda 
foi, certamente, a consolidação do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
Minha esposa Vera, professora de 
Dermatologia, foi a primeira médica 
a trabalhar lá. Naquela época, meu 
filho mais velho ficava brincando ou 
correndo nos corredores do hospi-
tal enquanto a mãe atendia. Meu 
primeiro contato com o hospital foi 
quando ia lá buscar os dois, mas 
isso era bem no início, quando havia 
apenas um laboratório, que era coor-
denado pelo professor Clovis Bopp”. 

“Acho que a UFRGS vai bem”, diz 
e acrescenta que ela deve continuar 
trabalhando dentro desse espírito e 
avançando sempre. Em sua opinião, 
a instituição não deve esquecer to-
talmente o passado. Sempre existem 
coisas boas que podem ser aprovei-
tadas. “A Universidade deve formar 
pessoas incomuns, e a pessoa inco-
mum não é aquela que adere com 
facilidade a novidades ou contesta 
de saída. Ela, com calma, examina 
o fenômeno ou procedimento, ana-
lisa os argumentos prós ou contras, 
e então decide. São homens e mu-
lheres incomuns – e não superiores 
- que a Universidade precisa formar, 
e ela tem os modelos necessários.” 

1999 
É O ORGANIZADOR E PRIMEIRO  

COORDENADOR DO DOUTORADO EM MEDICINA 
CIRÚRGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL
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Atualmente, Rohde tem pouco 
vínculo direto com a Universidade. 
Volta à instituição sempre que é 
chamado a coordenar bancas de 
concursos públicos na área ou con-
vidado a ministrar palestras ou reali-
zar alguma atividade no doutorado. 
Desfruta sua aposentadoria ao lado 
da esposa realizando obras sociais 
em sua cidade natal. Visita com certa  
frequência a escola primária em 
que estudou em Paraíso do Sul. 
Construiu na cidade um prédio se-
melhante ao da casa em que nas-
ceu e se criou, onde instalou o 

2002 
TORNA-SE EMÉRITO DO COLÉGIO BRASILEIRO 
DE CIRURGIÕES (2002 - ATUAL), COLÉGIO 
BRASILEIRO DE CIRURGIÕES

2006 
COORDENA OS TRABALHOS PARA A  
CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO 
APARELHO DIGESTIVO DO HOSPITAL DE 
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, SENDO  
O SEU PRIMEIRO CHEFE

Centro de Estudos, composto por 
uma biblioteca, uma sala para au-
las com dez computadores e um 
auditório para reuniões e pales-
tras. Pretende, em breve, acoplar 
um pavilhão de esportes para que 
as crianças e adolescentes tenham 
acesso à leitura, à informática e 
ao esporte gratuitamente. Mesmo 
um pouco afastado, segue acom-
panhando o que ocorre na UFRGS 
através de amigos, colegas e dos 
filhos, Luiz Augusto e Luiz Eduardo, 
ambos professores na Medicina.

ROHDE ATUOU NA UFRGS COMO PROFESSOR, 
DIRETOR E CHEFE DE SERVIÇOS E DE DEPARTA-
MENTO, TENDO, INCLUSIVE, CRIADO O SERVIÇO 

DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
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MANOEL LUIZ LEÃO 

1990 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Muitas vezes homenageado dentro 
e fora da instituição, o professor 
tem seu valor reconhecido pela 
sociedade por ser o principal 
responsável pela implantação do 
Centro de Processamento de Dados da 
Universidade (CPD) em 1968. Mas foi a 
homenagem que recebeu por ocasião 
do 75.º aniversário da UFRGS a que 
mais o comoveu.”

MANOEL LUIZ LEÃO FOI PIONEIRO NA DEFESA DO 
DESENVOLVIMENTO E DO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS

A paz e o silêncio só são corta-
dos pelo latido ameaçador de 
Frieda. A cadela dinamarque-

sa definida por seu dono como “ner-
vosa” não gosta de visitas e precisa 
ser presa num pequeno pátio ao lado 
da casa. No meio do terreno de mais 
de 1.000 m2 – quase todo ocupado 
por árvores, bambuzais e jardins –, 
uma residência que parece haver sa-
ído de um filme ou novela de época, 
por seu estilo arquitetônico, seu mo-
biliário e sua decoração. Grande, an-
tiga e bem conservada, a casa com 
aberturas de madeira de lei e lindos 
vitrais, uma aconchegante lareira 
e paredes cobertas por quadros – 
a maioria aquarelas – transmite a 
sensação de que o tempo parou em 

algum instante da história. De cer-
ta forma, isso não deixa de ser ver-
dade, pois ele sempre viveu nesse 
lugar desde que nasceu, em 1925.

É nesse universo de paz e si-
lêncio, em que passado e presen-
te estabeleceram uma relação de 
harmoniosa e permanente cumpli-
cidade, que vive um dos pioneiros 
no processo de informatização da 
UFRGS: Manoel Luiz Leão. Pode ser 
por coincidência ou identificação, 
mas é como se o docente que aju-
dou a impulsionar a tecnologia da 
informação no Rio Grande do Sul 
tivesse adotado para sua vida o 
mesmo espírito que consta da mis-
são da Escola de Engenharia – onde 
trabalhou por décadas – de valori-
zar o passado e antecipar o futuro.

Muitas vezes homenageado den-
tro e fora da instituição, o professor 
Leão tem seu valor reconhecido pela 
sociedade por ser o principal respon-
sável pela implantação do Centro de 
Processamento de Dados da Univer-
sidade (CPD) em 1968. Mas foi a 
homenagem que recebeu por oca-
sião do 75.º aniversário da UFRGS a 
que mais o comoveu. Na cerimônia, 
ocorrida em dezembro de 2009, foi 

1953 
CONCLUI A GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA  

NA UFRGS E COMEÇA A TRABALHAR COMO  
PROFESSOR INTERINO DA INSTITUIÇÃO
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realizada uma honraria a um grupo 
de 75 servidores técnico-adminis- 
trativos e docentes, considerados 
representativos da história da Uni-
versidade. O professor Leão foi es-
colhido por unanimidade pelo Con-
selho do Instituto de Informática 
– assim como o professor Daltro 
Nunes -, por seu pioneirismo na cria-
ção do CPD e na formação da área 
acadêmica de Informática da Univer-
sidade. Quando perguntado sobre o 
momento mais emocionante de sua 
longa e intensa vida na instituição, 
responde que foi esse, sem dúvida. 

Isso não significa, no entanto, 
que não sinta orgulho e gratidão por 
cada uma das distinções que lhe fo-
ram conferidas. O fato de ter recebi-
do o título de Professor Emérito em 
1990, por exemplo, é algo sobre o 
que não pode falar sem sorrir. Logo 
adota um tom mais solene para expli-
car que seu nome foi indicado “nada 
mais, nada menos que pela diretora 
da Faculdade de Economia na épo-
ca, a doutora Yeda Crusius!”. Ele foi 
destacado, também, pela Sociedade 
de Engenharia (2005), pelo Seprorgs  
(Sindicato das Empresas de Informá-
tica do RS – 2005) e com a Meda-
lha Cidade de Porto Alegre (2009).

A relação de Manoel Luiz Leão 
com a UFRGS é muito antiga. Co-
meçou na década de 1940, quando 
ingressou no curso de Engenharia 
Civil da “mais importante univer-
sidade daquele tempo”, segundo 
suas palavras. Foi um estudante 
aplicado e disciplinado, em parte 
por seu temperamento, mas tam-
bém por ser genro do diretor do 
curso, Luiz Leseigneur de Faria. As-
sim que terminou a faculdade, em 
1953, decidiu fazer concurso para 
lecionar a cátedra “Organização das 
indústrias”, que havia sido do pro-
fessor Leovegildo Paiva. Embora a 
disciplina fosse da Engenharia, exi-
gia também o diploma de Economia, 
pois seu titular era docente da área 
de administração. Leão participou e 
foi aprovado no concurso que ocor-
reu no semestre anterior à sua for-
matura em Ciências Econômicas. 

O início de sua carreira profissio-
nal coincide com o de um novo ci-
clo na história da Universidade, que 
estava federalizada há dois anos e 
inaugurava uma fase totalmente di-
ferente da anterior com a nomeação,  
pelo presidente Getúlio Vargas, do 
reitor Elyseu Paglioli. Leão come-
çou a trabalhar como interino em 
1953 e foi um dos beneficiados 
com uma lei de 1958 que efetiva-
va todos os professores interinos.

Seu vínculo com a tecnologia 1967 
É INSTALADO NA ESCOLA DE ENGENHARIA 
O PRIMEIRO COMPUTADOR DA UFRGS, UM 
IBM-1130

também surgiu naquela época. 
Quando fazia Ciências Econômicas, 
teve a oportunidade de conviver com 
docentes estadunidenses da missão 
Ponto Quatro, e, por meio deles, co-
nhecer a inovação que já se tornava 
importante no meio acadêmico dos 
Estados Unidos: o computador. Seu 
interesse pela novidade era incenti-
vado pelo colega e amigo Renato Per-
rone, professor de Termodinâmica e 
empregado da companhia IBM. Essa 
junção de fatores fez com que Leão 
passasse a insistir com o então rei-
tor Elyseu Paglioli para que compras-
se um computador digital para a ins-
tituição. Convencido de que a nova 
tecnologia teria um papel fundamen-
tal no mundo moderno que começa-
va a tomar forma no final dos anos 
50, o docente buscava apoio para 
sua “campanha” para que a UFRGS 
comprasse uma dessas máquinas, e 
o encontrou no vice-reitor Pery Diniz.

Em 1961, o reitor enviou um gru-
po de professores ao Rio de Janeiro 
para realizar um curso de programa-
ção ministrado pela IBM. Integrante 
desse grupo, Manoel Luiz Leão afir-
ma que foi o primeiro contato de to-
dos eles com um computador digital. 
A máquina que a instituição tinha na-
quela época era uma unidade conven-
cional de processamento de dados, 
em cartões perfurados, instalada na 
Faculdade de Ciências Econômicas.

Alguns anos mais tarde já era 
consenso que a UFRGS deveria ad-
quirir um desses equipamentos. Em 
1966, o reitor José Carlos Fonseca 
Milano formou uma comissão com o 
objetivo de planejar e organizar um 
setor nesse sentido. A instituição, 
no entanto, não possuía os recur-
sos necessários para fazê-lo.  Com a 
ajuda do senador Mem de Sá, que 
conseguiu incluir no orçamento da 
União uma dotação específica para 
a aquisição e a instalação de um 
computador digital, e a mobilização 
da própria UFRGS por meio do Con-
selho Universitário, além do apoio 
financeiro do Conselho Nacional de 
Pesquisas, a compra se tornou reali-
dade. Em 1967 era instalado na Es-
cola de Engenharia o primeiro com-
putador da UFRGS, um IBM-1130, 
hoje peça de museu. Menos de um 
ano depois – em 1968 – e no mes-
mo local, ocorria a criação do Centro 
de Processamento de Dados (CPD).

Na homenagem que lhe fize-
ram em 2005, diretores do Sindica-
to das Empresas de Informática do 
RS comentaram que esse passo foi 
fundamental para a Universidade 
disponibilizar ferramentas que de-
senvolveram a tecnologia da infor-
mação no estado. Sem descuidar 
de sua carreira docente dos cursos 

1968 
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DA UFRGS
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de Engenharia e Economia, à qual 
voltou a dedicar-se em tempo inte-
gral quando deixou de ser diretor do 
CPD, Leão é considerado, também, 
um dos principais responsáveis pela 
criação do primeiro curso em Ciên-
cia da Computação da UFRGS e por 
incentivar o aperfeiçoamento dos 
professores vinculados à área atra-
vés de cursos de mestrado e douto-
rado. Essas iniciativas muito contri-
buíram para colocar a Universidade 
na posição de destaque que man-
tém até hoje na área da informática. 

No início da década de seten-
ta, a UFRGS deu o grande salto na 
área de computação e, na opinião 
do Emérito, foi graças ao então rei-
tor Eduardo Faraco, que foi decisivo 
na decisão de adquirir o computa-
dor B-6700. O docente credita ao 
ex-reitor, também, o mérito da defi-
nição do CPD como órgão integrado, 
incumbido simultaneamente do en-
sino e da prestação de serviços. No 
período em que esteve na direção 
desse Centro (1972–1980), Manoel 
Luiz Leão foi bastante rigoroso e exi-
gente com a equipe, mas também 
foi o responsável pelo intenso de-
senvolvimento do setor no período,  
graças à construção de outra sede 
– junto ao Hospital de Clínicas –, 
onde foi instalado o novo compu-

tador, o Burroughs B-6700. Foi em 
sua administração que a UFRGS se 
tornou a primeira universidade fe-
deral a realizar matrículas online 
(1975) e o CPD passou a atender 
seus usuários 24 horas por dia e 
sete dias por semana (1978–1981), 
o que atraía muitos jovens de to-
dos os lugares e fazia com que o 
setor tivesse movimento constante.  

Tendo que desenvolver inúmeras 
atividades de planejamento, organi-
zação e direção ao mesmo tempo, o 
diretor necessitava sempre de boas 
secretárias que o ajudassem em al-
gumas tarefas, como a redação. Ele 
tinha o hábito de ditar correspon-
dências, documentos e decisões do 
setor, o que sempre conferia antes 
de assinar. Em certa ocasião, o car-
go foi assumido por uma jovem de 
origem germânica e que falava per-
feitamente o dialeto alemão usado 
na colônia, mas cometia muitos er-
ros de português nos textos que ele 
ditava. Um dia, cansado de corrigir 
erros de ortografia, ele falou à jo-
vem: “Minha filha, me traz o Aurelião 
que eu quero te mostrar uma coisa”. 
“Sim, senhor”, respondeu a jovem e 
se retirou da sala. “Naquela época, 
o CPD estava localizado no Campus 
Centro, junto à prolongação da Av. 
Osvaldo Aranha. Passados uns 15 
ou 20 minutos, três estudantes de 
Engenharia a trouxeram e disseram: 

1972 – 1980 
PERÍODO EM QUE DIRIGE O CPD, PROMOVENDO 
SEU INTENSO DESENVOLVIMENTO

“Professor, essa moça estava arran-
cando o orelhão da calçada!”, conta 
divertido. Até hoje a história o faz rir 
muito, mas faz questão de explicar 
que a moça em questão é uma pes-
soa extraordinária e que desenvolveu 
uma ótima carreira na instituição.

Manoel Luiz Leão sente orgu-
lho de fazer parte da UFRGS que, 
“como está sendo divulgado ago-
ra, é considerada uma das entida-
des mais importantes do mundo”, 
fazendo referência ao ranking ela-
borado pela “Web of World Univer-
sities” e divulgado no final de julho 
de 2011. Ele espera ter contribuído 
um pouco para que a instituição te-
nha atingido esse nível de projeção 
e reconhecimento internacional. 
Mesmo depois de aposentado, se-
gue acompanhando a evolução da 
universidade que, em sua opinião, 
sempre esteve entre as melhores, 
por mais que antes não houvesse 
esse tipo de ranking ou avaliação. 

O docente diz que nunca quis fa-
zer política por não ter vocação para 
isso. Isso não quer dizer, no entan-
to, que não tenha manifestado sua 
opinião sobre o tema, em especial 
no que se refere a regimes e sis-
temas políticos. Recentemente se 
tornou um dos fundadores do atu-
al Movimento Parlamentarista no 
Brasil. Aliás, a ideia de recriar esse 
movimento surgiu dentro da UFRGS,  

por meio de uma iniciativa sua e dos 
professores Luiz Carlos Rothmann  
e Aldo Campagnola no ano de 
1998. O MPB existe até hoje e pro-
move reuniões abertas ao público.

Sua mensagem aos jovens que 
estão entrando na UFRGS e aos que 
lerão o livro é que não deixem de 
pensar, criar, experimentar e confe-
rir, usar plenamente sua capacida-
de intelectual. Para melhor explicar 
o que quer dizer, recorre à memória 
e a um texto que leu há muitíssimos 
anos da coleção “Os grandes livros 
da cultura ocidental”. Em um dos 
volumes, há uma parte escrita por 
Hodgens, de que consta um depoi-
mento do nobre Mauricio de Nassau, 
que comandou o processo da inva-
são de Pernambuco pela Holanda 
em 1632, quando o Brasil estava 
sob o controle da Espanha. Segun-
do essa obra que ficou gravada na 
memória do professor, ao voltar para 
a Europa, em 1654, Nassau “contou 
uma cena extraordinária da presen-
ça dele no Brasil. Falou que estava 
em uma comemoração em Recife, 
conversando com outros generais 

2005 
É HOMENAGEADO PELA SOCIEDADE DE 

ENGENHARIA E PELO SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS

2009
RECEBE A MEDALHA CIDADE DE PORTO 

ALEGRE E A HOMENAGEM DA UFRGS POR 
OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 

75.º ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO
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holandeses, quando entrou um por-
tuguês com um papagaio no bra-
ço. O papagaio logo gritou: “Credo! 
Quanta gente branca!”. Impressio-
nado, Nassau se aproximou do por-
tuguês porque queria mais informa-
ções sobre o animal, mas, como não 
falava português muito bem, lhe per-
guntou: Parlez vous français? Antes 
mesmo que o dono pudesse se ma-
nifestar, o papagaio respondeu “Oui, 

monsieur!”. O comandante  ficou 
pasmo, estarrecido e, ao comentar 
o fato na Europa, disse que, a partir 
daquele dia e por muitos anos, de-
fendeu a tese de que a condição de 
ser racional não é comprovada pelo 
formato humano, ou seja, a forma 
humana não é garantia de raciona-
lidade, pois há homens que são me-
nos racionais que muitos animais”.
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UM DOS PIONEIROS E PRINCIPAIS 
RESPONSÁVEIS PELA INFORMATIZAÇÃO 

DA UFRGS, LEÃO AJUDOU A IMPULSIONAR 
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO RS. 

ESTE LIVRO SE PROPÕE TAMBÉM A HOME-
NAGEAR ESTE EMÉRITO, QUE FALECEU EM 

JUNHO DE 2013
O PROFESSOR TORNOU-SE CONHECIDO POR 
TER IMPLANTADO O CPD DA UFRGS, QUE 
COMEÇOU COM O COMPUTADOR IBM 1130, 
HOJE PEÇA DE MUSEU
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MARIA ELENA DA SILVA NERY 

2010 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO
DA UFRGS

“Era uma revolução. Tudo parou e nós 
fomos treinar para casos emergenciais 
de atendimento a feridos. Alguns 
enfermeiros eram levados para São 
Paulo, carregando material do Hospital 
de Clínicas para fazer curativos nos 
feridos nos campos de lá. Alguns 
foram para outros estados, outros 
fugiram para as matas e, feridos, foram 
posteriormente encontrados e tratados 
por colegas. Foi uma tragédia.” 

A SOCIEDADE PRECISA QUE A SAÚDE PÚBLICA RECEBA MAIS 
ATENÇÃO E POSSA AGIR EM PREVENÇÃO

Desde muito jovem dedica sua 
vida a ajudar os outros. Foi 
visitadora sanitária antes de 

haver o curso de Enfermagem no 
Rio Grande do Sul e integrou a pri-
meira turma quando este foi criado. 
Preocupada especialmente com a 
prevenção de doenças, pesquisou e 
ensinou práticas de cuidado com a 
saúde durante mais de 60 anos. Le-
cionou na UFRGS em dois períodos 
distintos e mesmo depois da aposen-
tadoria compulsória seguiu atuando 
como professora colaboradora. Seu 
sonho atual é preparar e ministrar 
um curso específico para pessoas 
que lidam com idosos, que considera 
abandonados pelo sistema público.

Maria Elena da Silva Nery entrou 
na Universidade na condição de alu-
na em 1950 e nunca mais se desli-
gou por completo da instituição. Teve 
dois vínculos de trabalho, sendo que 
o primeiro período foi de 1955 a 
1983, ano em que pediu aposenta-
doria por tempo de serviço, e o segun-
do, de 1994 a 1996, que terminou 
com o seu afastamento compulsó-
rio das aulas de graduação por ter 
completado 70 anos de idade. Nas 
duas oportunidades seguiu atuando 
como professora convidada na pós- 
graduação e desenvolvendo projetos 
de pesquisa. De 2001 a 2006, lecio-
nou também na Faculdade de Pato 
Branco, no Paraná, onde organizou 
e coordenou o curso de Enfermagem 
até a formação da primeira turma.

A iniciativa de criar a primeira 
Escola de Enfermagem no Rio Gran-
de do Sul partiu do então diretor da 
Medicina, Luiz Francisco  Guerra  
Blessmann, que pediu ajuda ao Mi-
nistério da Educação e ao Serviço 
Especial de Saúde Pública (1942-
1960 – serviço criado no governo 
de Getúlio Vargas por meio de um 
acordo com os EUA e que era, em 

1950 
É APROVADA NO VESTIBULAR E PASSA 

A INTEGRAR A PRIMEIRA TURMA DO 
CURSO DE ENFERMAGEM DA UFRGS,  

FORMANDO-SE EM 1954
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grande parte, financiado por enti-
dades internacionais) para implan-
tar o projeto. O governo do Canadá 
e importantes fundações estran-
geiras – Rockfeller, Kellogg, Ponto 
Quatro e Fulbright – colaboraram 
com recursos materiais, econômi-
cos e na capacitação de docentes 
para colocá-la em funcionamento. 
As enfermeiras e professoras Ma-
ria de Lourdes Verderese e Olga 
Verderese foram contratadas para 
dar início aos trabalhos. Egressas 
da Universidade de São Paulo, elas 
elaboraram e implantaram o projeto 
de criação da Escola de Enferma-
gem da UFRGS em 1950 e 1951.

A docente explica que a única 
profissional com formação superior 
na área e que atuava em Porto Ale-
gre, àquela época, era Izaura Barbo-
sa de Lima, que tinha feito o curso 
na Escola Ana Nery, do Rio de Janei-
ro. Os serviços na área de saúde pú-
blica, de prevenção, eram feitos pe-
las visitadoras sanitárias, em geral 
“normalistas” que, após terminarem 
a formação de professora primária, 
passavam por um treinamento in-
tensivo de um ano em saúde públi-
ca para ingressarem no Estado. Foi 
o curso que fez Maria Elena após o 
segundo grau, já pensando em se-
guir carreira. Trabalhava em Lagoa 

Vermelha (RS) enquanto se prepara-
va para enfrentar o vestibular no Rio 
de Janeiro, quando recebeu a visita 
do supervisor do serviço de visitado-
ras do Departamento Estadual de 
Saúde, Dr. Paulo Becker. Ele lhe dis-
se que iria começar o curso de En-
fermagem em Porto Alegre e que ela 
já estava com uma bolsa garantida. 
Só precisava ser aprovada no ves-
tibular, pois receberia o ordenado 
integral de visitadora para estudar.

Para ela, assim como para mui-
tas de suas colegas de aula, passar 
no vestibular não significou apenas 
entrar num curso superior, mas 
participar da própria construção da 
Escola de Enfermagem e, inclusive, 
do desenvolvimento do currículo 
centrado na promoção da saúde. 
Estudantes em tempo integral, elas 
tinham atividades das 7h às 18h 
de segunda a sexta-feira e usavam 
os finais de semana para repassar 
as matérias. Nem depois de tanto 
tempo pensa naquela rotina como 
algo pesado ou sacrificante. “Foi 
muito bom porque trabalhávamos 
bastante e colaborávamos com a 
Santa Casa, onde fazíamos o es-
tágio. Como tínhamos residência, 
transporte, alimentação e nossos 
uniformes, então dispúnhamos de 
todo o tempo para nos dedicarmos 
ao trabalho e ao estudo.” Estágios, 
aulas e laboratórios as mantinham 

1963 
CONCLUI A GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS

ocupadas o dia inteiro. No começo, 
quase todas as atividades eram re-
alizadas dentro da Faculdade de 
Medicina, mas as diretoras tinham 
uma filosofia um pouco diferente 
porque eram paulistas e tinham feito 
pós-graduação nos EUA. Com ideias 
“mais avançadas”, elas consegui-
ram organizar um currículo interdis-
ciplinar e com bastante conteúdo de 
Ciências Sociais. As jovens apren-
diam Sociologia, Psicologia e Antro-
pologia, além das disciplinas biológi-
cas, clínicas e de saúde pública, em 
um cronograma bem extenso para 
ser desenvolvido em quatro anos, 
exigindo mesmo tempo integral.

Maria Elena acredita que a si- 
tuação era absolutamente normal e 
natural para elas que estavam sem-
pre no mesmo ambiente. A maioria 
das integrantes da primeira turma  
morava na residência da Rua Florên-
cio Ygartua, uma espécie de inter-
nato para estudantes que vinham 
do interior e professoras que che-
gavam de outros estados, e que foi 
montado para receber exclusiva-
mente pessoas da faculdade em for-
mação. Instituições internacionais 
doaram livros, filmes e outros ma-
teriais didáticos suficientes para or-
ganizar uma completa biblioteca es-
pecializada dentro da própria casa. 

As estudantes participaram da 
organização dos centros e serviços 

de saúde do estado, localizados nos 
bairros Navegantes, Menino Deus e 
Centro de Porto Alegre. Em relação 
aos pacientes, imperava a filosofia 
positivista – do tipo “obedece, re-
cebe, mas não questiona”, como 
explica Maria Elena – na qual elas 
também haviam sido criadas. As 
escolas públicas do Rio Grande do 
Sul em que elas estudaram também 
seguiam o pensamento positivis-
ta adotado por Júlio de Castilhos e 
depois por Borges de Medeiros, que 
dominava o campo do ensino no es-
tado. A professora admite que elas 
não estavam preparadas para fazer 
uma reflexão e questionar, uma vez 
que eram procedentes desse am-
biente. Isso foi transmitido e sentido 
nas enfermarias, onde os pacientes 
recebiam tudo, tinham o dever de 
obedecer sem questionar: eram to-
talmente passivos, e daí vem o ter-
mo “paciente” para nomear os en-
fermos, que eram pessoas humildes 
e com pouca ou nenhuma instru-
ção, mas com muita fé e esperança.

Quando se formou, em 1954, 
Nery continuou na Escola de Enfer-
magem, só que na nova condição, de 
professora. Paralelamente, fazia ou-
tros cursos, como Psicologia (PUCRS)  
e as especializações em Ensino 
de Enfermagem Clínica e Cirúrgica 

1968 
CURSA ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

EM SAÚDE PÚBLICA NA ESCOLA DE  
SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL
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(EUA), em Didática do Ensino Supe-
rior (PUCRS), em curso intensivo de 
Nutrição (UFRGS), em Administra-
ção de Saúde Pública e em muitos 
outros que ela julgava importantes 
para aprimorar seu desempenho 
como enfermeira e professora da 
área. Ela e muitas de suas colegas 
lutaram pela criação dos conselhos 
e sindicatos da profissão. Prestaram 
assessoria a cidades como Ijuí, Pelo-
tas e Rio Grande, que também que-
riam criar uma Escola e posterior-
mente deram treinamentos nesses e 
em muitos outros lugares do estado.

Apesar da assumida tendência 
a não questionar em função de sua 
formação positivista, a turma decidiu 
criar – quando ainda eram alunas – 
um centro acadêmico vinculado ao 
DCE e fazer sérias reivindicações. 
“Nós estávamos ocupando os la-
boratórios da Medicina, e as aulas 
teóricas eram no Campus Central, 
onde havia a Faculdade de Filosofia. 
Ficamos anos ali e um dia fomos em 
grupo saber do reitor Elyseu Paglioli 
por que não tínhamos um prédio 
se as outras unidades tinham. Per-
guntamos se o que ocorria se expli-
cava pelo fato de no curso só haver 
mulheres. Dissemos que sabíamos 

do Ministério da Educação que ele 
recebia dinheiro para a construção 
do prédio.” Tanto insistiram que um 
dia as jovens descobriram com o 
reitor que o dinheiro que vinha ele 
aplicava no Hospital de Clínicas, 
que também estava em construção. 
“Foram três décadas construindo 
o hospital, e durante todo aquele 
tempo os recursos que vinham para 
nós iam para lá, e nós ficávamos em 
prédios alugados e adaptados. Até 
que um dia, o reitor Eduardo Faraco 
resolveu abrir o hospital para a co-
munidade. Era fevereiro de 1972.” 

A professora afirma que todos os 
momentos do seu longo relaciona-
mento com a UFRGS foram interes-
santes, com grandes expectativas e 
muitas ações emocionais, “porque 
nós amávamos aquilo que fazíamos 
e parecia que tudo seria nosso”. 
Lamenta que atualmente não veja 
esse envolvimento tão positivo para 
a instituição, em que todos conver-
gem para a construção e o desen-
volvimento de um mesmo projeto. 
Tem, também, diversas lembranças 
negativas, quase todas relaciona-
das ao período da ditadura militar 
no país. Uma delas é a da comissão 
que havia em cada unidade – forma-
da por professores – com o objetivo 
de “julgar” os próprios colegas, ela-
borando listas dos que tinham “fi-
cha limpa” e dos com a “ficha suja”. 

1977 
CONCLUI DOUTORADO EM CIÊNCIAS  
DA SAÚDE NA UFRGS

1977 
TORNA-SE LIVRE-DOCENTE NA UFRGS

Comenta que quiseram incluí-la na 
comissão da Enfermagem, mas se 
negou a julgar ou acusar seus com-
panheiros. Muitos dos expurgos 
e das cassações ocorridas nessa 
época se basearam nessas listas.

Maria Elena fala das reuniões 
que havia no bar da Filosofia (atual 
bar do Antônio, no Campus Centro), 
das prisões de alunos e professores, 
das injustiças do sistema, mas, em 
especial, do difícil que foi para os 
profissionais de sua área. Conta que 
já no primeiro ou segundo dia após 
o golpe de 1964 muitos de seu gru-
po de trabalho nas enfermarias da 
Santa Casa estavam presos e alguns 
residentes desaparecidos. “Era uma 
revolução. Tudo parou e nós fomos 
treinar para casos emergenciais de 
atendimento a feridos. Alguns enfer-
meiros eram levados para São Pau-
lo, carregando material do Hospital 
de Clínicas para fazer curativos nos 
feridos nos campos de lá. Alguns 
foram para outros estados, outros 
fugiram para as matas e, feridos, 
foram posteriormente encontrados 
e tratados pelos colegas. Foi uma 
tragédia. A revolução foi muito mais 
forte do que a gente pensa”, conclui.

Em 1971, ela estava na direção 
da Escola e recebeu uma carta sigi-
losa de outra universidade ordenan-
do que não fizesse mais a “parada 
dos bixos”, que acabasse com ela. 

A parada era um evento anual espe-
rado por toda a sociedade, no qual 
os bixos criavam carros com referên-
cias aos seus cursos ou faculdades, 
se caracterizavam e caminhavam 
pelo centro de Porto Alegre. Era uma 
manifestação alegre e divertida que 
não voltou a ser organizada. Maria 
Elena associa essa proibição a to-
das as outras iniciativas incluídas na 
chamada “reforma universitária” e 
que tinha, em sua opinião, o objetivo 
claro de separar as turmas, desinte-
grar a vida social na instituição. Para 
ela, essa é a pior transformação que 
ocorreu na UFRGS durante os qua-
se 60 anos de sua convivência com 
ela. “A maior mudança que vejo na 
Universidade nesse período foi o 
que eles chamavam de a ‘reforma 
do ensino’, porque combateu os gru-
pos. As turmas posteriores à reforma 
já não podiam mais ficar juntas, ti-
nham de se separar. Ali houve uma 
grande cisão interna. Para os estu-
dantes e professores, foi considera-
da uma perda no crescimento gru-
pal, de humanismo, de saber e de 
valorização da vida como um todo.” 

A docente participou da cons-
trução da primeira graduação em 

1981 
COORDENA O PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

1983 
PEDE APOSENTADORIA DA UFRGS  

POR TEMPO DE SERVIÇO
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Enfermagem do estado, assesso-
rou o desenvolvimento de iniciativas 
semelhantes em diversas cidades 
do interior, integrou o grupo que lu-
tou por uma legislação específica e 
pela valorização da profissão tanto 
em nível nacional como regional, 
brigou pela criação de cursos de  
pós-graduação stricto sensu na Es-
cola e coordenou o projeto de sua 
organização. Ela fez parte, também, 
da turma que planejou e implantou 
um modelo de assistência inovador 
no Hospital de Clínicas, que incluía 
atendimento ambulatorial e consulta 
de enfermagem nas áreas materno-
-infantil, saúde do adulto, psiquiatria 
e saúde pública. É, portanto, uma 
pessoa importante na historia da 
saúde no Rio Grande do Sul e, como 
tal, está capacitada a falar da neces-
sidade de que se desenvolva uma 
cultura de prevenção nessa área.

Seu sonho para a Universidade é 
que volte a trabalhar por turma, como 

era antes da reforma. Em relação à 
sua área, acredita que seria bom 
desenvolver mais pesquisas, parti-
cipar de cursos e congressos para 
se aprofundar. Em termos gerais, no 
entanto, o que ela mais gostaria é 
que as pessoas se envolvessem com 
os aspectos preventivos e de orien-
tação à saúde para a comunidade. 
“Seria tanto dentro da Universidade 
como nos postos de saúde, nos hos-
pitais e em macroeventos para a co-
munidade. Todos os docentes, das 
diferentes áreas, deveriam desen-
volver essas atividades preventivas 
e não deixar as pessoas entregues à 
própria sorte, como agora. A saúde 
pública está abandonada, e os hos-
pitais estão cheios. Há muitas doen-
ças que são passíveis de melhoria 
por meio do incremento à qualidade 
de vida, o que evitaria que as pes-
soas fossem internadas. O que está 
faltando neste país é prevenção.”

1996
É APOSENTADA COMPULSORIAMENTE  
POR IDADE, SEGUINDO A COLABORAR  
COM A INSTITUIÇÃO NA CONDIÇÃO DE  
PROFESSORA CONVIDADA

2001 – 2006 
EXERCE A COORDENAÇÃO DO CURSO  
LATO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA 
MULTIPROFISSIONAL E DA GRADUAÇÃO 
EM ENFERMAGEM NA FACULDADE DE 
PATO BRANCO, PR
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MARIA ELENA NERY (CENTRO), NO DIA EM QUE 
FOI ESCOLHIDA CONSELHEIRA DA SEGUNDA 

TURMA DO CURSO DE  
ENFERMAGEM, EM 1958
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MARIA HELENA DEGANI VEIT 

2011
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Tem que haver certa forma de contato 
maior com o próprio educador que está 
lá na escola. A valorização do nosso 
programa não deve ser só com artigo em 
revista especializada, porque o professor 
não vai lê-lo, e sim com a participação 
em congressos de Educação em que 
a plateia é formada por profissionais 
ávidos por conhecimento.”

É IMPORTANTE FACILITAR O ACESSO DE PROFESSORES DO 
ENSINO BÁSICO A PESQUISAS REALIZADAS NA UFRGS

Cientista social que escolheu 
fazer dos processos educa-
cionais o seu objeto de es-

tudo, de reflexão e de pesquisa, 
Maria Helena Degani Veit dedicou 
sua vida profissional à formação 
do professor que trabalha em esco-
las da educação básica e superior.

Sua relação com a UFRGS tem 
uma série de características que a 
diferenciam daquela mantida pela 
maioria dos professores eméritos. 
Esteve vinculada à Universidade em 
três períodos distintos. No primei-
ro, como aluna que decidiu fazer as 
três ênfases ofertadas pelo curso 
de Ciências Sociais: Antropologia, 
Sociologia e Ciência Política. Consi-
dera um privilégio ter sido aluna de 

Ernani Maria Fiori, Gerd Bornheim 
e Leônidas Xausa, mas foi por in-
fluência de João Guilherme Correa 
de Souza que terminou optando, a 
partir do mestrado, pela Sociologia.

Em 1973, foi convidada pela pro-
fessora Euza Bonamigo a lecionar no 
recém-criado programa de pós-gra- 
duação da Faculdade de Educação 
(Faced). Fazia pouco tempo que ha-
via chegado dos Estados Unidos, 
onde cursara mestrado em Sociolo-
gia (na Universidade de Wisconsin), 
e logo foi aceita pela coordenadora 
do Programa, Juraci Marques, para 
dar aulas de Metodologia da Pes-
quisa. Posteriormente, passou pela 
seleção para docente em Sociologia 
da Educação na graduação da Faced 
e, durante esse período, foi ainda a 
responsável pela disciplina de Intro-
dução ao Método Científico, o que o 
fez até 1977. Nessa época ainda não 
havia tradição em pesquisa no Bra-
sil e foi um grande desafio organizar 
o material de leitura para poder re-
passar seus conhecimentos na área. 

1967 
COMPLETA A GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS  

SOCIAIS - LICENCIATURA NA UFRGS

1968
CONCLUI GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS  
SOCIAIS - BACHARELADO NA UFRGS
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O maior problema de Maria He-
lena naqueles tempos era o fato 
de lecionar disciplinas relaciona-
das à pesquisa e não poder referir-
-se àquela que havia desenvolvido 
durante o mestrado. Apesar de ter 
sido aprovada com grau máximo, a 
docente foi aconselhada pela equi-
pe estadunidense a não divulgar 
sua dissertação “Reforma e Imple-
mentação no Brasil – uma avalia-
ção das instituições políticas e da 
burocracia educacional”, em que 
examinou quatro reformas educa-
cionais e a relação destas com os 
regimes políticos. O Brasil ainda 
estava sob o regime militar e havia 
uma série de referências à ditadu-
ra no texto, o que motivou a banca 
examinadora a sugerir que o mesmo 
fosse guardado até que houvesse 
uma mudança significativa na situ-
ação do país. Ela afirma que o fato 
representou muito na sua carreira e 
na sua personalidade. “Sofri porque 
não pude expor esse trabalho, pois 
era relevante para a educação. Isso 
me deixou ainda mais tímida”, con-
ta. Ela só foi depositar a dissertação 
na biblioteca no dia em que Pau-
lo Freire se tornou Doutor Honoris 
Causa da Universidade, em 1994. 

A ditadura lhe trouxe ainda ou-
tro transtorno quando coordenava 

um curso de férias preparatório ao 
mestrado. Uma das atividades pre-
vistas seria ministrada pela profes-
sora Léa Fagundes – atualmente 
uma referência na área de Informá-
tica na Educação – e ela disse que 
iria trabalhar com Paulo Freire. Ma-
ria Helena aprovou a ideia e o fato 
repercutiu negativamente no seu 
Departamento porque o intelectual  
era considerado, àquela época, um 
subversivo. “Quase me cassaram. 
O professor Alceu Ravanello Ferraro 
assistiu a uma reunião do Depar-
tamento como membro do colegia-
do e me defendeu porque ambos 
trabalhávamos na mesma área 
e ele me conhecia bem”, explica. 

Conhecer o professor Basil 
Bernstein, da Universidade de Lon-
dres, teve imensa influência em sua 
vida acadêmica. O autor de diversas 
obras na área de Sociologia Crítica 
da Educação ministrou um curso de 
duas semanas na Faced a convite 
de Juraci Marques. Após participar 
da atividade, Maria Helena pediu 
licença da Universidade e foi para 
o Canadá fazer doutorado na Uni-
versidade McGill. Tal afastamento 
ocorreu por definição do Programa 
de Pós-graduação. Sua tese sobre 
alfabetização teve por base espe-
cialmente os estudos de Bernstein, 
os quais colocam em questão o pa-
pel da educação na reprodução cul-

1972
TERMINA O MESTRADO EM SOCIOLOGIA  
PELA UNIVERSIDADE DE WISCONSIN, EUA

tural das relações de classe, eviden-
ciando que a pedagogia, o currículo 
e a avaliação são formas de con-
trole social. O trabalho foi baseado  
numa pesquisa sobre o sucesso 
e o fracasso escolar na educação 
fundamental, para a qual acompa-
nhou quatro turmas de primeira sé-
rie durante três a quatro anos para 
verificar o que estava acontecendo 
na vida escolar dessas crianças, 
procedendo a uma análise sociológi-
ca sobre as perspectivas e práticas 
de professores em escola pública.

Já no Brasil, a partir de 1982 re-
tomou a docência em Sociologia da 
Educação no Curso de Pedagogia e 
trabalhou na zona rural com um pro-
jeto de preparação de alfabetizado-
res de trabalhadores do campo. Em 
1993, após ter publicado um artigo 
a partir de sua tese, recebeu um 
convite de Fernando Becker, na co-
ordenação do Programa de Pós-gra- 
duação em Educação, para iniciar 
uma etapa de orientação de disserta-
ções e teses. Nesse terceiro período 
de vínculo com a Universidade, que 
durou até o final de 2011, ela deu 
aulas de muitas disciplinas em que 
abordava diferentes teorias e ten-
dências da Sociologia da Educação. 
De 1980 até a sua aposentadoria, 
trabalhou com seu marido, Laetus 
M. Veit, na mesma unidade. “Sem-
pre procurei não deixar transparecer 

nossa relação familiar no exercício 
de nossas funções acadêmicas.” 

Maria Helena comenta o sistema 
de avaliação da Capes (Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior) e a ênfase na 
publicação de artigos em revistas 
Qualis A, em detrimento de outras 
iniciativas, como os trabalhos apre-
sentados pelos docentes universi-
tários em reuniões anuais ou con-
gressos das áreas específicas e que 
fazem divulgação a uma gama mais 
ampla de participantes. “Tem de ha-
ver um contato maior com o próprio 
educador que está lá na escola. A 
valorização do nosso Programa não 
deve ser só com artigo na revista”, 
defende. A informação sobre pe-
riódicos e artigos com relevância 
para o professor poderia também 
estar recontextualizada em livros.  

Dizendo-se totalmente apaixo-
nada pela UFRGS, onde viveu inú-
meras situações marcantes, guarda 
com carinho especial a lembrança 
das homenagens que recebeu. Con-
ta que demonstrações de reconhe-
cimento – como ser convidada para 
paraninfa de turma – são sempre 
completamente inesperadas. “O 
momento em que soube da minha 
indicação como professora emérita 
posso dizer que foi mágico. Flutuei 

1973
COMEÇA A LECIONAR NO RECÉM-CRIADO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRGS
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nas nuvens por alguns dias e depois 
pensei ‘porque não foi o fulano ou 
o beltrano’?”. Depois de pensar nos 
meus colegas e em como eu os ad-
mirava, fiquei muito humilde.” Por 
isso, considera que escrever o dis-
curso para a sessão de entrega do 
título de professor emérito foi a tare-
fa mais difícil que precisou realizar 
na sua vida. Não conseguiu dominar 
a emoção e entrou na Sala dos Con-
selhos chorando. As inúmeras de-
monstrações de carinho, respeito e 
admiração que recebeu dos colegas, 
dos ex-alunos e dos seus orientan-
dos também a comovem até hoje. 

Participou de diferentes instân-
cias de decisão na Universidade, 
como o Conselho de Ensino e Pes-
quisa, a Câmara de Pós-graduação, 
o Colegiado do Departamento de 
Estudos Básicos, comissões de 
Pós-graduação, de Pesquisa e de  
Graduação, e o Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFRGS. Com rela-
ção a esse último órgão, a docente 

diz que todos os professores deve-
riam ter a experiência de passar por 
esse Comitê, porque considera ser 
o local em que se vivencia de modo 
pleno a Universidade pela comuni-
cação entre representantes de di-
ferentes campos do conhecimento. 
“O professor que relata um projeto 
de pesquisa ao Comitê é arguido 
pelos demais integrantes e tem de 
apresentar argumentos convincen-
tes para uma decisão. Além disso, 
se foi dado o consentimento para 
uma pesquisa ser realizada e ela 
vier a produzir algum dano, todos 
os membros são solidários. Então, é 
muita responsabilidade”, esclarece.

Antes de se aposentar, Ma-
ria Helena deixou na biblioteca da 
Faculdade de Educação os seis 
artigos mais relacionados com a 
educação e que foram escritos a 
partir do curso de doutorado em 
Sociologia. Posteriormente, deci-
diu doar ao setor o curso completo 
do professor Bernstein na UFRGS 
e que ela havia gravado na íntegra. 

Em sua opinião, a Universida-
de atingiu um nível de excelência. 
Preocupa-se, contudo com pressões 
que tolham a relação entre a univer-
sidade e a escola brasileira. “Que 
não nos obriguem a escrever artigos 
Qualis A só para a nota do Progra-
ma.” Ela faz questão de esclarecer 
que não quer dizer que os docentes 

1982
ATUA NA ZONA RURAL PREPARANDO  
ALFABETIZADORES DE TRABALHADORES  
DO CAMPO

1991
CONCLUI O DOUTORADO EM SOCIOLOGIA  
PELA UNIVERSIDADE MCGILL, CANADÁ

2008 
APOSENTA-SE COMO DOCENTE DA UFRGS,  
MAS SEGUE ATUANDO NA INSTITUIÇÃO  
COMO PROFESSORA COLABORADORA

universitários devam negligenciar a 
publicação de artigos científicos – 
“o conhecimento humano é por eles 
alavancado” -, mas apenas questio-
na a ênfase que estão dando a essas 
publicações em detrimento do con-
tato com os professores das esco-
las. Esses artigos demandam muito 
empenho e valem mais que o ensino 
nas avaliações das universidades. 

Seu sonho para a UFRGS é que 
venhamos a ter um prêmio Nobel. 
No caso específico da Faced, ela 

sonha com maior divulgação para 
as escolas do que é realizado. Acre-
dita que deveria ser proposto um 
dispositivo dando visibilidade a te-
orias, pesquisas e publicações da 
instituição aos educadores. Ela 
tem onde ancorar sua esperança, 
pois soube que em 2012 já apa-
receram caminhos nesse sentido.

MARIA HELENA EM JANTAR COMEMORATIVO 
COM OS COLEGAS DO DEPARTAMENTO DE 

ESTUDOS BÁSICOS DA FACULDADE DE  
EDUCAÇÃO DA UFRGS, 1975
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MARIA MARQUES  

1997 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Não é a realização para uma professora? 
É o máximo! Tive muitos alunos que estão 
indo bem profissionalmente, progredindo 
muito e isso é maravilhoso.” 

“Nós, os professores emé-
ritos, somos apaixona-
dos pela Universidade 

e dedicamos a vida a ela.” Paixão, 
emoção, orgulho, alegria, tristeza 
ou frustração são alguns dos sen-
timentos que norteiam os relatos 
da vida e da carreira de Maria Mar-
ques. Ela já começa avisando: “Vou 
falar da fase áurea e da fase trági-
ca da Fisiologia da Universidade”. 

Quando estava no colégio se-
cundário, foi aluna do professor 
Pery Riet Corrêa e se encantou pela 
Fisiologia. Decidiu que faria dessa 
paixão uma carreira e que seguiria 
tendo aulas com Riet. O docente le-
cionava também no curso de Histó-
ria Natural da PUCRS (Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do 
Sul) e na Medicina da UFRGS, e ela 
escolheu a primeira opção porque 
achava que era afetiva demais para 
tornar-se médica. Poderia sofrer se 
algum dia perdesse um paciente. 
Estudou, pesquisou, lecionou e se 

A REFORMA UNIVERSITÁRIA DIVIDIU A HISTÓRIA DA 
FISIOLOGIA DA UFRGS EM DUAS FASES DIFERENTES

tornou referência na área. Durante 
toda a sua vida profissional, Maria 
nunca deixou de ser uma cientista 
que se emociona. Assim que se for-
mou, em 1950, aceitou o convite do 
professor Riet para ser sua assis-
tente na PUC pelo período de três 
anos. “Nesse meio tempo, ele plane-
jou desenvolver pesquisas aqui na 
UFRGS e me convidou a participar 
do grupo. Vim a convite!”, explica. 

Nasceu na cidade de Jaguarão 
em 1924 e lá teve sua formação ini-
cial, que incluía aulas de piano para 
ela e os cinco irmãos. Quando veio 
para Porto Alegre, estudou o instru-
mento no Conservatório do Colégio 
Americano, onde era aluna interna. 
Seu amor pela música a acompanha 
desde então e a levou a incentivar 
a área na instituição. Comenta que, 
na gestão do reitor Hélgio Trindade 
(1992/1996), ela foi presidente da 
5ª Câmara (hoje Câmara de Pós-gra-
duação) e uma das suas principais 
conquistas no cargo foi a proposta 
de criação do mestrado em Música –  

1950 
CONCLUI O CURSO DE HISTÓRIA  

NATURAL NA PUCRS

1954 
 INAUGURAÇÃO DO INSTITUTO DE FISIOLOGIA 
EXPERIMENTAL DA UFRGS. MARIA MARQUES 

É CONVIDADA PELO PROFESSOR PERY RIET 
CORREA A TRABALHAR NA INSTITUIÇÃO

En
tr

ev
ist

a 
co

nc
ed

id
a 

em
 o

ut
ub

ro
 d

e 
20

11
.  

Fo
to

:  
Ca

rlo
s E

dl
er



214 215

que atualmente tem conceito sete, 
o maior possível na avaliação da 
Capes. A iniciativa surgiu quase por 
acaso. Ela sempre gostou muito de 
ir a concertos e em um deles conhe-
ceu Cristina Caparelli. “O programa 
sempre traz uma pequena biografia 
do pianista, e vi que ela tinha dou-
torado na Universidade de Boston. 
Se nós temos aqui uma professora 
com doutorado, podemos criar um 
mestrado, pensei. Chamei a Cristi-
na e a entusiasmei a montar o cur-
so.” Da ideia à concretização houve 
muito debate, insistência e argu-
mentação, pois a maioria dos inte-
grantes da Comissão era contra a 
proposta. Posteriormente foi criado 
o doutorado, que também já obteve 
a nota máxima na avaliação oficial.

Quando entrou na Universidade, 
Riet Corrêa era professor adjunto de 
Fisiologia, cujo catedrático era Raul 
Pilla, que estava afastado da docên-
cia para exercer o cargo de deputa-
do federal. Substituindo-o no que 
hoje seria o cargo de titular, criou o 
Instituto de Fisiologia Experimental 
e voltou a convidá-la a trabalhar com 
ele. Como não era formada em Me-
dicina, Maria foi contratada como 

auxiliar técnica e teve a sorte e o 
privilégio de começar sua carreira 
na instituição praticando com uma 
das melhores equipes do mundo 
na área. Bernardo Houssay, profes-
sor argentino que havia se tornado 
o primeiro cientista da América La-
tina a receber o prêmio Nobel, tinha 
sido expulso da sua universidade 
pelo presidente Juan Domingo Pe-
rón, porque não compactuava com 
a ditadura. Não lhe faltavam convi-
tes para trabalhar nas mais famosas 
instituições de ensino do mundo, 
mas sempre os recusava, dizendo 
que “a ciência não tem pátria, mas 
o cientista tem”. Preferia ficar na Ar-
gentina orientando sua equipe do 
Instituto de Biologia e Medicina Ex-
perimental, até que aceitou o convi-
te para vir organizar e iniciar a pes-
quisa em Fisiologia na UFRGS, uma 
vez que era perto de Buenos Aires. 
Esteve aqui duas vezes pelo perío-
do de um mês cada, mas mantinha 
permanentemente algum integran-
te de sua equipe em Porto Alegre. 

Durante dois anos, sempre ha-
via um argentino orientando os 
trabalhos em desenvolvimento e 
começando novas pesquisas na Uni-
versidade. “Para mim, foi uma opor-
tunidade única. Imagina, uma me-
nina recém-formada e já começa a 
trabalhar com um prêmio Nobel e sua 
equipe!”, conta Maria, que fez sua 

1954 – 1955 
CONVÊNIO COM O GRUPO DO CIENTISTA 
ARGENTINO BERNARDO HOUSSAY, PRIMEIRO 
CIENTISTA DA AMÉRICA LATINA A RECEBER O 
PRÊMIO NOBEL, PARA ORGANIZAR E INICIAR A 
PESQUISA EM FISIOLOGIA NA UFRGS

pesquisa sobre pâncreas endócrino, 
insulina e glucagon, que é o segundo 
hormônio do pâncreas e trabalhava 
muito com tartarugas. Quando che-
gou o fim do ano Houssay lhe disse 
“ahora usted tiene que escribir” e 
ela escreveu - em espanhol – um ar-
tigo que foi publicado na ata da Re-
vista Argentina de Biologia. “Até hoje 
guardo o original com as correções 
feitas por ele, com caneta tinteiro. A 
gente trabalhava o dia inteiro, e com 
entusiasmo. Foi um tempo glorioso!”

Aquele não seria, porém, o único 
ganhador do Nobel que conheceria. 
Sempre em busca de atualização, 
Maria viajava muito para participar 
de congressos internacionais e fa-
zer estágios nos Estados Unidos, na 
Espanha e no Canadá. Neste último 
país, se encontrou com Charles Best, 
assistente de Frederick Banting na 
descoberta da insulina, que lhe ren-
deu o Prêmio de 1923.  O fisiologista 
a recebeu em sua casa e a presen-
teou com uma foto em que aparece 
com o colega, autografada por ele.

O Instituto de Fisiologia Experi-
mental foi inaugurado em 1954 com 
solenidade no Salão Nobre da Me-
dicina. Estavam presentes seu ide-
alizador Riet Corrêa, o reitor Elyseu  
Paglioli, o diretor da faculdade Guer-
ra Blessman, cientistas argentinos e 
o representante da UFRGS e do Rio 
Grande do Sul na Capes, Rubens 

Maciel, que havia colaborado para 
que o órgão financiasse o projeto 
com o grupo de Houssay.  A cerimô-
nia foi filmada por Leopoldis-Som, 
conhecida cinegráfica daquela épo-
ca em que ainda não existia televi-
são no estado. Nos cinemas, antes 
de começar o filme era projetado 
um noticiário e, em um deles, apa-
receu a inauguração do Instituto.

Com relação a isso, “há uma his-
tória fantástica!”, conta Maria. Quan-
do a empresa fechou, a RBS adquiriu 
todo o seu acervo, mas o rolo com o 
registro da inauguração não estava 
no lote. Muito tempo depois, um fun-
cionário o encontrou em um canto 
do depósito da Leopoldis-Som. Por 
coincidência, o genro do proprietário 
da mesma era o professor do Depar-
tamento Ivan Carlos von Poser e um 
dia ele lhe diz “Maria, como tu és 
uma das mais dedicadas do Instituto 
vou te dar o filme”. Quando ela esta-
va prestes a se aposentar, o grupo 
lhe pediu que fizesse uma palestra 
contando a história da pesquisa e da 
pós-graduação em Fisiologia e ela 
resolveu projetá-lo enquanto falava. 
Depois, o entregou à Reitoria para 
que o preservassem. Após alguns 
anos, voltou lá para pedir empres-
tado e lhe disseram que o haviam 

1968 
É IMPLANTADA A REFORMA UNIVERSITÁRIA  

PELO GOVERNO FEDERAL, QUE EXTINGUE O 
INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL



216 217

mandado a São Paulo para restau-
rar e que o tinham perdido. Ocorre 
que aquela sua palestra tinha sido 
gravada em vídeo, “então, o único 
registro que existe hoje é aquela 
filmagem da projeção do mesmo”. 

Maria guarda com carinho as 
fotos dos primeiros grupos de pes-
quisadores da sua área. Enquanto 
as mostra, faz uma pequena apre-
sentação de cada um dos que apa-
recem, como o “notável” professor 
da Veterinária Mozart Pereira 
Soares, o “grande divulgador” da Fi-
siologia, Joaquim Osório, o docente 
da Odontologia e introdutor da bio-
estatística na UFGRS, Edgar Mario 
Wagner, e assim sucessivamente. 
Em quase todas as fotos aparece 
uma mulher “que merece que eu 
diga algumas palavras, porque foi 
fantástica, competentíssima”: dona 
Alda Brito. Maria só tem elogios à 
secretária do Instituto e que, quan-
do houve a reforma universitária, foi 
“tirada de lá e levada para o Biociên- 
cias”. Mais tarde, dona Alda foi 
para a Reitoria onde permaneceu 
mesmo após sua aposentadoria, 
tendo assessorado oito reitores.

“Aqueles dois anos de convênio 
(1954 e 1955) foram absolutamen-
te gloriosos em todos os sentidos”, 

declara. O Instituto se transformou 
num centro de formação que atraía 
docentes de Pernambuco, Alagoas, 
Bahia e muitos outros estados do 
Brasil só para estagiar aqui. A UFRGS  
se tornou um verdadeiro centro de 
excelência na área, recebendo re-
cursos do CNPq, equipamentos e 
instalação da Fundação Rockfeller 
e subvenção da Capes. Maria pas-
sou a lecionar a partir da reforma 
universitária de 1968, que reuniu 
as atividades de professor e de pes-
quisador – até então separadas 
– em uma única carreira docente. 

“Eu considero as lembranças as-
sim: de 1954 até 1968 nós vivemos 
o que eu chamo período áureo.” O 
grupo se apresentava e organizava 
congressos, criou a Sociedade de 
Fisiologia do RS e promovia encon-
tros anuais em lugares diferentes. 
Mesmo depois do convênio com 
Houssay, o trabalho seguia intenso 
e o Instituto atraía estagiários de 
todo o país. Havia, também, intensa 
agitação na área com o surgimento 
de faculdades em Rio Grande, Pelo-
tas e Passo Fundo. Foi um grande 
momento. Aí veio a Reforma do En-
sino. A Faculdade de Medicina foi 
dividida e “o básico” virou Instituto 
de Biociências, posteriormente divi-
dido outra vez em duas partes: Bio-
ciências (que foi para o Campus do 
Vale) e Ciências Básicas da Saúde. 1976 

É CRIADO O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NÍVEL DE MESTRADO EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS – FISIOLOGIA

“A mudança foi imposta e, para nós, 
ela foi trágica”, afirma. O Instituto 
de Fisiologia Experimental foi extin-
to e em seu lugar criaram o Depar-
tamento de Fisiologia, Farmacologia 
e Biofísica. Até hoje Maria Marques 
demonstra sua revolta com a subs-
tituição de um instituto que era re-
ferência nacional por um departa-
mento híbrido (chamado de Bio-três 
por seus integrantes) sem muita 
vocação para a pesquisa. “Então, 
eu vivi períodos áureos e agora che-
gamos ao período trágico. Destruí-
ram a pesquisa e todos os registros 
que havia daquela época”, conta. 

Sua maior frustração, no entan-
to, é não ter podido ampliar aqueles 
projetos por falta de espaço. “A gran-
de mágoa que eu tenho é que o Insti-
tuto de Biociências, criado na época 
da Reforma, nunca nos deu facilida-
des nem área para expandir”. Celso 
Paulo Jaeger é um dos professores 
que não se conformavam com o re-
trocesso e propôs a criação de um 
programa de pós-graduação na área. 
Ela participou do grupo que montou 
o mestrado em 1976 e o doutora-
do em 1987, revitalizando o setor. 
Maria orientou muitos mestrandos 
e doutorandos, mas não pode falar 
em Jaderson Costa da Costa, “por-
que muito me emociona”. O diretor 
do Instituto do Cérebro da PUC foi 
seu aluno de iniciação científica des-

de que ingressou no curso de Me-
dicina e seu orientado no mestrado 
e no doutorado. Foi muito criticada 
por colegas por aceitá-lo, porque sua 
área de especialização é Endocrino-
logia enquanto que a dele é Neurolo-
gia. Por conta disso escutou muitas 
vezes “a Maria é uma charlatã”, mas 
eles seguiram trabalhando juntos 
e hoje sente “uma alegria enorme” 
pelo sucesso do jovem. “Não é a rea-
lização para uma professora? É o má-
ximo! Tive muitos alunos que estão 
indo bem profissionalmente, progre-
dindo muito e isso é maravilhoso.” 

Por sua dedicação profissional, 
a docente foi homenageada pela 
Universidade e pela Sociedade de 
Fisiologia do Rio Grande do Sul, que 
deu seu nome a uma premiação di-
rigida a pesquisadores destacados 
na área de Ciências Biológicas: o 
“Prêmio Maria Marques”. Por suas 
contribuições prestadas à Ciência e 
Tecnologia, recebeu do Governo Fe-
deral a Ordem Nacional do Mérito 
Científico para a Classe de Comen-
dador na área de Biologia (1998).  

1987 
É CRIADO O PROGRAMA DE  

DOUTORADO EM FISIOLOGIA

1998 
RECEBE DO GOVERNO FEDERAL 
A ORDEM NACIONAL DO MÉRITO 

CIENTÍFICO PARA A CLASSE DE 
COMENDADOR NA ÁREA DE BIOLOGIA
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Com relação à UFRGS hoje, Ma-
ria Marques acha que está no bom 
caminho e deve prosseguir traba-
lhando com entusiasmo e manten-
do seus ideais científicos. O maior 
sonho da professora emérita é ver 
um pesquisador da instituição re-
ceber o prêmio Nobel, que é o re-

conhecimento máximo para um 
cientista. “Não precisaria ser meu 
colega de Departamento, ou da 
mesma área de conhecimento, mas 
que um professor da Universidade 
tivesse o reconhecimento interna-
cional do valor do seu trabalho.” 

NO LABORATÓRIO, COM OS COLEGAS DE 
PESQUISA, 1954
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COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE PESQUISA 
DA FISIOLOGIA
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MERION CAMPOS BORDAS

2007 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

1957 
TORNA-SE BACHARELA EM CIÊNCIAS 

JURÍDICAS E SOCIAIS PELA UFRGS

SÓ O ENSINO DE QUALIDADE PERMITE UMA BOA FORMAÇÃO 
E ESTIMULA O CRESCIMENTO DO ALUNO

“Se os velhos professores como eu têm 
ainda alguma coisa a dizer, é que tudo 
que a gente conseguiu fazer foi sempre 
ousando e furando uma barreira que 
na verdade era muito mais fictícia do 
que real; então, sempre que cada um 
de nós insistia em afirmar alguma 
coisa, empurrava um pouco mais longe 
os limites da própria universidade.”

“A gente tem que deixar falar, 
incentivar a que os alunos 
se manifestem, porque as 

pessoas têm o que dizer e precisam 
de oportunidade para falar. Em aula, 
normalmente, os alunos não têm 
essa possibilidade. Assim, são cer-
ceados também em sua capacidade 
de pensar e de criar.” Mais do que 
uma opinião, esse é um princípio 
básico para Merion Campos Bordas, 
que dedicou sua vida profissional a 
atividades e projetos que ajudem a 
melhorar a qualidade da formação 
que recebe o estudante porque esta 
sempre foi sua prioridade. Forma-
da em Direito e Filosofia, encontrou 
sua realização pessoal na docência 
exercida por quarenta e cinco anos.

Aluna da UFRGS em dois cursos 
de graduação e um de pós-gradua-
ção, professora e diretora da Faculda-
de de Educação (1997-2000 e 2001-
2004) e pró-reitora de Graduação  
(1992-1996), Merion se qualifica 
como “puro produto UFRGS”, fa-
zendo referência à matéria publi-
cada na seção Perfil, do Jornal da 
Universidade de agosto de 2003. 
Sente orgulho de ter sido uma das 
principais responsáveis pela implan-
tação do Programa Permanente de 
Melhoria da Capacidade Docente 
(PAAP), assim como do projeto de 
autoavaliação da instituição. Desen-
volveu as duas atividades quando 
estava na Pró-reitoria, mas embora 
tenha desempenhado com gosto e 
entusiasmo funções de direção e de 
administração, nunca pensou em 
abandonar o magistério, porque dele 
nunca se cansou, desistiu ou perdeu 
o estímulo. “Professor de alma, de 
coração, mesmo quando está doen-
te ou com problemas pessoais, es-
quece tudo o que o preocupa quan-
do entra em sala de aula”, garante.
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1964
CONCLUI LICENCIATURA EM FILOSOFIA  
PELA UFRGS

A pelotense nascida em 1933 
veio para Porto Alegre ainda meni-
na, tendo concluído o primário no 
Grupo Escolar Venezuela. Após o 
ginásio no Colégio Cruzeiro do Sul, 
cursou os três anos do nível clássico 
no Colégio Estadual Júlio de Casti-
lhos no período noturno, pois preci-
sava trabalhar durante o dia. Nessas 
condições, prestou dois vestibulares 
na UFRGS, primeiro para o Direito, 
(1952- 1957) e posteriormente para 
Filosofia (1958-1962). Em 1962, 
casou-se com o engenheiro fran-
cês Marc Pierre Bordas – que viera 
completar sua tese de doutorado no 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas 
da UFRGS – e foi morar na França. A 
ideia do casal era estabelecer-se de-
finitivamente por lá, mas as circuns-
tâncias impuseram mudança de 
planos e eles voltaram ao Brasil em 
1964, pouco antes do golpe militar. 
Quando estava na Europa, o casal 
havia decidido estudar russo, por-
que além de considerá-lo um idioma 
muito bonito, dois grandes amigos 
estavam estudando na União Sovi-
ética. “Logo ao chegarmos a Porto 
Alegre, nos matriculamos num cen-
tro cultural russo que existia na ci-
dade. Quando ocorreu o Golpe Mili-
tar de março de 64, fomos fichados 
imediatamente por estudarmos lá. 

Além de tudo, Bordas era estran-
geiro, o que aumentava as suspei-
ções em relação aos ‘subversivos’.”

Aproveitando a estada em Por-
to Alegre, Merion retornou à UFRGS 
para cursar a licenciatura de Filoso-
fia. À época, os alunos que haviam 
feito bacharelado faziam as discipli-
nas pedagógicas no primeiro semes-
tre e realizavam o estágio de prática 
de ensino no segundo. “A dona Gra-
ciema Pacheco, diretora do Colégio 
de Aplicação, era catedrática de Di-
dática e era rigorosa com os futuros 
professores. Tínhamos de fazer um 
primeiro estágio obrigatório no Colé-
gio de Aplicação, que era bastante 
exigente, porque seus profissionais 
eram todos de muita qualidade, es-
colhidos ‘a dedo’ por ela. Meu segun-
do estágio, também como professora 
de Filosofia, foi no Colégio Estadual 
Paula Soares, cuja coordenadora pe-
dagógica era Delcia Enricone, com 
quem tive a satisfação de conviver 
anos mais tarde. Foi a partir dessas 
experiências que me encantei com 
o ‘dar aula’, vi que gostava disso.” 

 Os primeiros vinte anos de sua 
carreira ocorreram em pleno perío-
do da ditadura, que foi especialmen-
te forte a partir de 1968. Segundo a 
docente, o processo de silenciamen-
to das vozes contrárias ao Golpe foi 
especialmente sentido no meio uni-
versitário. Do patrulhamento ideoló- 

1977 
TORNA-SE DOUTORA E LIVRE-DOCENTE  

EM EDUCAÇÃO PELA UFRGS

gico resultou o afastamento de mui-
tos professores da Faculdade de Fi-
losofia, como Ângelo Ricci, Ernani 
Maria Fiori, Leônidas Xausa e Gerd 
Bornheim, expurgados logo após o 
Golpe Militar, denunciados como 
“subversivos” por colegas de Depar-
tamento. Em relação a este, comen-
ta que, além dos laços afetivos que 
a ligaram a ele, o admirava por sua 
“inteligência raríssima, brilhante, por 
sua vasta e sempre atualizada cultu-
ra que lhe permitia discorrer com a 
mesma facilidade sobre filosofia, so-
bre literatura, sobre música, sobre te-
atro”. Diz que conhece poucos educa-
dores assim, que deixam as pessoas 
absolutamente encantadas, e o pri-
meiro nome que lhe vem à mente é o 
do sociólogo português Boaventura 
Santos. Da Universidade, cita Leôni-
das Xausa e Eloy Julius Garcia como 
integrantes desse grupo especial ca-
paz de produzir algo “muito bonito e 
raro que é dar ou ter aulas assim”. 
“São professores que gostam da 
vida e gostam de gente”, completa.

Merion sempre preferiu traba-
lhar com turmas não homogêneas, 
ou seja, que reuniam estudantes de 
diferentes cursos ou formação pro-
fissional. De sua longa experiência, 
destaca a satisfação de ter sem-
pre mantido um convívio marcado 
pelo respeito mútuo, uma relação 
aberta e tranquila com seus alu-

nos. Por confiar nas possibilidades 
dos estudantes, foram muitos os 
episódios inesperados, alguns de-
les aparentemente arriscados para 
a professora. Cita como exemplo a 
experiência que envolveu uma tur-
ma da Escola de Educação Física.

Resolveu tentar algo diferente, 
que consistia em não fazer nada e 
deixar que eles fizessem algo, den-
tro da perspectiva “rogeriana”: che-
gou à aula, cumprimentou e disse 
que queria saber o que eles gosta-
riam de fazer. Ninguém falou nada. 
Ficaram todos olhando para ela e ela 
permaneceu firme, em silêncio. Ape-
nas disse que estava à disposição 
e só ia se mexer de lá se houvesse 
alguma manifestação deles. Pas-
sou a aula toda sem fazer ou falar 
e já estava apreensiva de que eles 
ficassem irritados. Lá pelas tantas, 
alguém perguntou “a senhora não 
vai dizer nada?”, “não, estou espe-
rando que vocês falem. Não falaram 
e no outro dia ela foi para a aula com 
medo de que não a deixassem en-
trar ou fizessem algo. Entrou, aguar-
dou um pouquinho e disse que es-
perava que eles tivessem avançado 
em alguma coisa. Então, eles come-
çaram a se manifestar dizendo “é, a 
gente está pensando em alguma coi-
sa”. Ela comenta que a turma definiu 
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1992 – 1996 
EXERCE O CARGO DE PRÓ-REITORA DE 
GRADUAÇÃO

1997 – 2004 
ASSUME A DIREÇÃO DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO POR DOIS MANDATOS SEGUIDOS

que seria dividida em grupos e cada 
um destes decidiu que assunto iria 
discutir, pois havia deixado tudo li-
vre, e na terceira aula já estava todo 
mundo pesquisando e preparando o 
tema. “Saiu maravilhoso! Foi a gló-
ria e me convidaram para ser pro-
fessora homenageada da turma.”

Os dois projetos que entende 
como sendo os mais importantes de 
que participou na Universidade ti-
nham por objetivo promover uma re-
flexão sobre os professores e os es-
tudantes. O primeiro que implantou 
foi um programa permanente de me-
lhoria da capacidade dos docentes 
no sentido de aprimorar a atividade, 
que teve início quando ocupava o 
cargo de pró-reitora de Graduação 
(1992 – 1996).  Esse trabalho con-
junto Faced/Prograd imediatamente 
foi encampado pela Propesq (Pró-
-reitoria de Pesquisa), então coorde-
nada por Claudio Scherer, e sofreu 
algumas mudanças nas primeiras 
etapas de implementação, mas exis-
te até hoje com o nome de PAAP 
(Programa de Atividades de Aperfei-
çoamento Pedagógico). Em uma das 
duas vezes em que foi diretora da 
Faced, tratou de aprofundar a expe-

riência na Unidade. Recentemente, 
foi concluída uma tese de doutorado 
com base nesse trabalho, em que 
consta uma avaliação de seu de-
sempenho com o passar do tempo.

A outra iniciativa importante que 
contou com seu envolvimento direto 
desde a ideia original foi o projeto de 
autoavaliação institucional. Segun-
do Merion, começou também em 
1994, inclusive em nível nacional, 
período em que ela fazia parte do Fó-
rum dos Pró-reitores de Graduação, 
espaço em que ocorreram as primei-
ras discussões e toda a movimenta-
ção no sentido de implantá-lo. Ela 
comenta que a UFRGS foi uma das 
universidades pioneiras justamente 
porque os documentos que serviram 
de base para o desenvolvimento do 
projeto que foi adotado em todo o 
país haviam sido elaborados por um 
grupo composto por ela e as cole-
gas Denise Leite e Ana Maria Braga.

Institucionalmente, percebe mui-
tas mudanças na Universidade com-
parando o tempo em que entrou até 
2010. Em termos profissionais, a 
principal foi a passagem do “regime 
do professor catedrático”, que man-
dava e desmandava porque era pra-
ticamente o dono da cátedra para a 
carreira docente atual, mais demo-
crática. Politicamente, vê um grande 
movimento ocorrido nos anos 1980 
e no qual reconhece um papel bem 2003 

APOSENTA-SE COMO TITULAR DA UFRGS E 
SEGUE ATUANDO COMO PROFESSORA COLA-

BORADORA

importante de politização assumido 
pela Associação dos Docentes da 
UFRGS (Adufrgs) e que teve seu ápice 
em 1984. O processo de mobilização 
durou alguns anos e resultou na elei-
ção de Alceu Ferrari para reitor, mas 
que não assumiu porque as autori-
dades do Governo Federal decidiram 
empossar no cargo o terceiro coloca-
do na lista, Gerhard Jacob (1988). 
Como presidente da Comissão de 
Extensão, Merion participava do 
Conselho Universitário e pode acom-
panhar de perto todos os debates, 
ações e reações a essa situação que 
foi única na história da instituição.

Detendo-se em sua área espe-
cífica, diz que a Faculdade de Edu-
cação tem desempenhado papel de 
relevância em nível nacional desde 
vários anos, mantendo-se como 
instituição de ponta na discussão e 
aprofundamento de temas relativos 
à qualificação da formação docente 
para a escola de hoje e à inovação 
no ensino. Como exemplo dessas di-
mensões, ela traz o curso de licencia-
tura em Pedagogia na modalidade 
de Educação a Distância, destinado 
a professores em exercício nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental e 
que foi criado quando ainda na dire-
ção da Faced em conjunto com a pro-
fessora Rosane Aragón de Nevado. 

Acredita que a UFRGS se des-
taca como uma das primeiras do 

Brasil em termos de qualidade. 
Sem nenhum resquício de falsa 
modéstia, afirma que a licenciatura 
de Educação a Distância que ela e 
Rosane Aragón criaram, a qual teve 
a duração de quatro anos e meio e 
terminou em 2010, foi o melhor cur-
so a distância que teve este país. 

Analisando a instituição como 
um todo e não apenas sua Unidade, 
diz que esta chegou à posição que 
ocupa hoje por causa da qualidade 
dos alunos que entram anualmen-
te e por seus profissionais. Princi-
palmente os da sua geração, “que 
sempre se dedicaram de corpo e 
alma à instituição”. Diz que tinham 
realmente a disposição de vestir a 
camiseta a ponto de dar a “cara a 
bater”, como o fizeram nas greves 
como a de 1984. “Passamos bastan-
te mal, porque foi difícil sair daquela 
pressão. Foram 20 anos de sufo-
co e não é fácil criar uma reação.” 

Merion diz que sempre foi con-
tra aquela ideia tão propagada de 
que a Universidade é fechada para 
a sociedade em geral. “Esta crítica 
revela uma percepção bastante par-
cial da instituição. Na verdade, como 
é que a gente pode dizer que está 
fechada para a sociedade quando 



226 227

nossos alunos dela provêm, para ela 
voltarão e são eles que fazem a pró-
pria instituição?” Em sua opinião, 
o que esta precisa é desenvolver 
laços mais efetivos com as diferen-
tes culturas que compõem o tecido 
social e cultivar a humildade para 
aprender com quem está fora dela.

Outras lacunas que observou em 
seu “cotidiano universitário” revela-
ram ausência de ousadia adminis-
trativa e de vocação para voltar-se a 
resolver os problemas reais do país. 
Vê pouca contribuição efetiva para 
mudar coisas que podem e precisam 
ser mudadas, assim como pouco de-

bate sobre questões éticas básicas, 
como a do aborto, a exemplo do que 
vem ocorrendo no mundo todo. Sus-
tenta ser necessário que se faça um 
esforço para criar novos e muitos es-
paços de discussão dentro da estru-
tura universitária. “Se os velhos pro-
fessores como eu têm ainda alguma 
coisa a dizer, é que tudo que a gente 
conseguiu fazer foi sempre ousando 
e furando uma barreira que na ver-
dade era muito mais fictícia do que 
real; então, sempre que cada um de 
nós insistia em afirmar alguma coi-
sa, empurrava um pouco mais longe 
os limites da própria universidade.”
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PÁGINA ANTERIOR
MERION FOI DIRETORA DA FACED 

ENTRE 1997 E 2004

A PROFESSORA SEMPRE SE PREOCUPOU COM 
A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA. NA FOTO, SUA 

PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERAFRICA-
NO NA ÁREA, REALIZADO  

NO QUÊNIA EM 1987
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MILTON LUIZ LAQUINTINIE FORMOSO

1998 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Um dia desses, um guarda do Campus 
me atacou na porta do Instituto e disse: 
‘O senhor leva um peso enorme para 
casa, sempre cheio de livros, por quê? 
Os outros não chegam ou saem assim’, 
ao que respondi que é porque eles 
já sabem demais e eu sei de menos 
e ainda tenho memória fraca, então 
tenho que levar comigo uns livros”.

Uma vida inteira dedicada 
à pesquisa, ao ensino e à      
UFRGS lhe rendeu os princi-

pais títulos que um cientista brasi-
leiro pode receber e se emocionou 
em cada um deles. Nada o comove 
mais, no entanto, do que escutar 
alguém gritar seu nome nos luga-
res mais longínquos e inesperados 
ou ser recebido efusivamente por 
seus ex-alunos nas principais uni-
versidades e  empresas do Brasil 
em sua área de atuação. Chega a 
ser difícil falar a respeito sem ficar 
com a voz embargada pela emoção.

Milton Luiz Laquintinie Formoso 
tem uma longa e profunda relação 
com a UFRGS. Geoquímico, é um 
dos mais experientes especialistas 
em argila no país. Entrou como alu-
no do curso de Química da Escola de 

Engenharia em 1947 e nunca mais 
saiu da Universidade. Como profes-
sor, ingressou em 1952 – ano de 
seu casamento também – e ainda 
leciona nos cursos de pós-gradua-
ção, orienta doutorandos, participa 
de congressos.  Apesar de ter sido 
aposentado compulsoriamente, em 
1997, não tem planos de parar por-
que gosta muito de sua atividade.

Para chegar a ser um dos mais 
respeitados cientistas do Brasil, o 
pelotense, nascido em 1927, tro-
cou sua cidade natal por Porto Ale-
gre quando chegou à idade de fre-
quentar um curso superior, porque 
era pobre e necessitava trabalhar 
para poder estudar. Durante quase 
todo o período em que foi aluno da 
graduação (1947 – 1949), exerceu, 
paralelamente, a função de revisor 
no Correio do Povo. “Eu trabalhava 
aos sábados e domingos no Jockey 
Clube, porque o salário do jornal 
não era suficiente para me manter, 
mesmo morando na casa do estu-
dante ‘Aparício de Almeida’, na Rua 

1950 
 TERMINA A GRADUAÇÃO EM QUÍMICA NA UFRGS

1956 
 PARTICIPA DE APERFEIÇOAMENTOS NOS 

LABORATÓRIOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL) E DE GEOQUÍMICA (INSTITUTO  
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL)
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Riachuelo”, diz o docente. Aliás, 
até hoje guarda muito carinho pela 
casa onde “vivia com conforto e 
pagava pouco” e que tentou ajudar 
a recuperar quando estava come-
çando a cair, mas não conseguiu.

No penúltimo ano de faculdade, 
saiu do jornal para tornar-se aluno as-
sistente – que é como se chamavam 
os estagiários – no Instituto Tecnoló-
gico e sua primeira tarefa era lavar 
o material científico do laboratório. 
Aos poucos, foi assumindo também 
outras funções. O professor Nelson 
Gutheil, chefe do laboratório,  gostou 
do seu desempenho e ele foi progre-
dindo. Passou da Engenharia para 
o curso de Geologia quando este foi 
criado, em 1957. Seu interesse pela 
área de pesquisa, que o consagrou, 
teve início durante o trabalho de alu-
no, porque tinha um professor que 
se dedicava muito a argilas para ce-
râmica. Para estudá-las, é preciso 
conhecer os argilominerais que são 
os constituintes das argilas. Ao pes-

quisá-los, apaixonou-se pelo assun-
to e passou a se aproximar cada vez 
mais da Geologia. “Este é um cam-
po magnífico, enorme e que exige 
um conhecimento multidisciplinar. 
Gosto muito e continuo estudando 
sempre”, diz. Acredita que é essa 
paixão que o mantém motivado a 
não querer parar de trabalhar e que 
isso influi no fato de estar dispos-
to e saudável aos 85 aos de idade.

Para fazer essa transição de 
uma para outra área, participou de 
um programa de aperfeiçoamento 
e especialização nos Estados Uni-
dos (1959-1960), estudando em 
três universidades e fazendo mui-
to trabalho de campo. “Fui fazer  
Geologia lá, porque sou químico por 
formação e precisava me preparar 
na área.” Diz que quando chegou a 
Harvard “baixinho, brasileiro e sem 
falar bem inglês” e se manifesta-
va nas aulas era olhado com cer-
ta desconfiança, mas que depois 
a situação se inverteu totalmente. 
A experiência acumulada em suas 
viagens científicas naquele país 
foi fundamental para sua carreira, 
mas foi com os franceses dos cen-
tros de pesquisa de Nancy e Stras-
bourg (1967) que aprendeu a ver e 
valorizar os pequenos detalhes, tão 
importantes nesse campo. Reali-
zou seu doutoramento no Instituto 
de Geociências da USP em 1972.

1959 – 1960 
DESENVOLVE ATIVIDADES DE APRIMORAMEN-
TO EM GEOLOGIA E GEOQUÍMICA (UNIVERSI-
DADES ILLINOIS E PENNSTATE) E EM OPTICAL 
CRYSTALLOGRAPHY (NA UNIVERSIDADE DE 
HARVARD), TODAS  
NOS ESTADOS UNIDOS 

1969 
PARTICIPA DE REUNIÕES CONJUNTAS DO 
GRUPO GEOQUÍMICA E GEOFÍSICA DO CNPQ 
COM A ACADEMIA NACIONAL DE CIÊNCIAS DOS 
ESTADOS UNIDOS, EM BRASÍLIA

Construiu uma sólida carreira 
científica que lhe deu como retorno, 
além do reconhecimento dos alunos 
onde quer que vá, o privilégio de re-
ceber algumas das principais distin-
ções existentes no país. O Professor 
Emérito (1998) da UFRGS é membro 
da Academia Brasileira de Ciências 
(título que recebeu do presidente Ita-
mar Franco), Comendador da Ordem 
do Mérito Científico (entregue pelo 
presidente Fernando Henrique Car-
doso) e Grão-Mestre da Ordem do 
Mérito Científico (concedido pelo pre-
sidente Lula) “para ver que não tem 
política aí”, esclarece com orgulho. 
Desde 2005, ele é, também, doutor 
Honoris Causa pela Universidade de 
Poitier. Ir à França especificamente 
para receber esse tão importante tí-
tulo internacional está entre as lem-
branças que guarda com maior cari-
nho. Em 2012, recebeu a Medalha 
de Ouro Henri Gorceix, pela formação 
de mestres e doutores em Geologia.

Na opinião de Formoso, não há 
educador do ensino superior que 
não se dedique à pesquisa “e se não 
for assim, não é educador”, porque 
a pesquisa científica e o ensino su-
perior devem integrar-se mutuamen-
te. O docente que preparou 44 pro-
fissionais entre mestres e doutores, 
muitos dos quais em cotutela com 
a França, acredita que o Brasil pro-
grediu muito acadêmica e cientifica-

mente nos últimos tempos. Cresceu, 
inclusive, o número ou percentual de 
pesquisas realizadas, de alto nível, 
mas, segundo ele, há muitos proble-
mas ainda a enfrentar. Em primeiro 
lugar, cita a questão de laboratórios. 
Há muito tempo vem defendendo a 
ideia de que o país tenha dois gru-
pos de pesquisadores: os que são 
também docentes e pesquisadores 
e aqueles que trabalham quase que 
exclusivamente em laboratórios de 
pesquisa. “Temos equipamentos 
muito bons, caros e de alto nível, 
que, em alguns lugares, não estão 
funcionando a contento por falta de 
recursos humanos para explorar ao 
máximo o seu potencial e fazer com 
que produzam com eficácia”, argu-
menta. A proposta já foi apresenta-
da inclusive na Academia Brasileira 
de Ciências e no CNPq, porém, “aqui 
no Brasil todo mundo concorda, 
mas as coisas não saem do papel”. 

Sua preocupação em relação ao 
ensino brasileiro não se restringe ao 
nível superior. Inclui também a situ-
ação do secundário, que se reflete 
nas universidades. Segundo o do-

1982 
 RECEBE PRÊMIO MÉRITO COMO PESQUISADOR, 

DO GOVERNO DO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1989 
RECEBE MÉRITO PESQUISA DESTAQUE, DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUÍMICA E 
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
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cente, nem a UFRGS nem qualquer 
outra instituição federal pode des-
prezar o ensino secundário. “Nota-
-se que os alunos que ingressam en-
tram com menos base – pelo menos 
essa é a minha opinião pessoal. Te-
mos que nos preocupar e colaborar 
com o secundário.” Acredita que as 
universidades podem e devem aju-
dar a promover aperfeiçoamentos 
e atualizações sistemáticas a todos 
os professores, bem como colabo-
rar na avaliação sistemática para 
garantir que o profissional possa 
dar aulas corretas e de qualidade.

O professor que não gosta de 
misturar ensino com política hoje 
faz questão de falar sobre o tema, 
porque sempre foi considerado uma 
pessoa conservadora por seus alu-
nos, “mas na hora que ameaçaram 
cassar professores fui eu um dos 
que se opuseram, inclusive ajudei a 
liberar alguns. E essas pessoas me 
agradeceram. Até um me disse as-
sim: “de onde não se espera é que 
vem a ajuda!”. Explica que naquela 
hora ele tinha que defender pessoas 
de valor, que estavam sendo castiga-

das injustamente, e não teve medo 
de enfrentar as possíveis consequên-
cias. Por isso, não gosta de ser cha-
mado de conservador ou reacionário 
apenas por não querer fazer política 
em sua rotina profissional. Nos mo-
mentos em que se fez necessário to-
mar um posicionamento firme, fez e 
sempre o faria para evitar injustiças.

Em seu currículo consta que tem 
grande experiência em Geologia e 
Geoquímica, com ênfase em Altera-
ção de Rochas, Mineralogia de Argi-
las e Processos Hidrotermais, atuan-
do principalmente em Mineralogia 
de Argilas, Bentonitas e Caolins, 
Petrologia e Geoquímica de Rochas. 
Foi o seu trabalho com argilas, no 
entanto, que o tornou conhecido e 
respeitado internacionalmente. Uma 
das mais recentes manifestações 
de reconhecimento à sua atuação 
é o fato de ter sido convidado para 
ser o Presidente de Honra do Con-
gresso Internacional de Argilas, que 
vai ser realizado no Rio de Janeiro, 
em 2013. “É uma honra para mim 
e para o Brasil também por trazer o 
Congresso para cá, pois é o mais im-
portante do mundo nessa área”, diz. 

Conquistar tantos títulos, honra-
rias e distinções, no entanto, não foi 
exatamente fácil para quem tinha 
tão poucos recursos financeiros. De-
dicação e esforço foram fundamen-
tais, mas ele credita grande parte de 

1990
ASSUME COMO PRESIDENTE DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE GEOQUÍMICA - SBGQ

1992 
TORNA-SE MEMBRO TITULAR DA  
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS,  
RECEBENDO O TÍTULO DO PRESIDENTE  
DA REPÚBLICA ITAMAR FRANCO

seu êxito profissional à ajuda que re-
cebeu de outras pessoas, às quais é 
muito grato. “Minha luta pessoal foi 
grande, porque naquele tempo não 
havia bolsa ou algo parecido, mas fe-
lizmente, durante a minha formação 
e depois de formado, encontrei apoio 
em muitos professores da UFRGS  
e de fora”. Os professores Otto Al-
cides Ohlweiler, Bernardo Geisel e 
Franklin Gross, Nelson Gutheil, José 
Batista Pereira estão entre os que 
o apoiaram muito na Universidade. 
Faz uma menção especial ao profes-
sor Irajá Damiani Pinto, responsável 
pela criação do curso de Geologia, 
a quem considera um dos maiores 
professores da UFRGS em todos os 
tempos. É extremamente agradecido 
também à sua esposa, Anna Maria 
Rodrigues Torres Formoso (falecida 
em 2012), que, além de trabalhar 
como agrônoma, especialista em se-
mentes, da Fepagro (Fundação Esta-
dual de Pesquisa Agropecuária), cui-
dava quase sozinha da família e teve 
importante participação e grande 
parte do mérito no seu crescimento.  

Apesar de não gostar muito da 
parte administrativa, exerceu cargos 
dentro e fora da instituição. Como 
diretor do Instituto de Geociências, 
assumiu sua postura de apoiar o di-
reito de uma servidora, técnica de 
laboratório, tirar licença para cursar 
mestrado e doutorado em Campi-

nas, o que foi bem criticado à época. 
Foi firme, também, na defesa de um 
doutorando que teve problemas com 
seu orientador na Inglaterra, além 
de ter incentivado a criação de cur-
sos de pós-graduação nos diversos 
ramos de Geociências. O docente 
segue desenvolvendo suas ativida-
des no Campus do Vale diariamen-
te. Em sua opinião, o trabalho é uma 
coisa cotidiana, diuturna e o pes-
quisador precisa estudar sempre. 
Não pensa apenas, mas age assim 
também. Para ilustrar como é sua 
rotina na Universidade, conta um 
episódio que lhe ocorreu há pouco 
tempo. “Um dia desses um guarda 
do Campus me atacou na porta do 
Instituto e disse ‘o senhor leva um 
peso enorme para casa, sempre 
cheio de livros, por quê? Os outros 
não chegam ou saem assim’, ao 
que respondi: “é porque eles já sa-
bem demais e eu sei de menos e 
ainda tenho memória fraca, então 
tenho que levar comigo uns livros”.

Formoso comenta que sua área 
de estudos se desenvolve muito ra-

1997 
É HOMENAGEADO COM O  

MÉRITO GEOQUÍMICO PELA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE GEOQUÍMICA

2002 
RECEBE O TITULO DE COMENDADOR DA ORDEM 

DO MÉRITO CIENTÍFICO, CONCEDIDO PELO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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pidamente e que ele não consegue 
acompanhar esse ritmo porque não 
há tempo para ler tudo aquilo que 
deveria. Além do mais, acredita que 
atualmente ninguém pode se restrin-
gir a um tema específico num campo 
como a Geologia, que é muito enca-
deada, senão não entende o que 
acontece, não consegue interpretar 
os problemas, os fenômenos natu-
rais. Em sua opinião, a UFRGS está 
trabalhando bastante e seguindo de 
perto essa evolução. O pesquisador 
está estudando rochas antigas, fa-
zendo um levantamento da Geoquí-
mica do Arqueano. “A gente aplica 
conhecimentos básicos, mas tem 
de se manter atualizado. O número 
de artigos que está saindo exclusi-
vamente sobre esse assunto é uma 

coisa impressionante, porque tam-
bém liga a Terra com os outros plane-
tas, principalmente Marte e Vênus, 
que são os mais semelhantes ao 
nosso. É apaixonante começar a ler 
sobre o assunto e não parar mais.” 

O orgulho que sente da UFRGS 
é abertamente declarado. Sua exce-
lente posição no cenário nacional, 
“acho que entre as cinco primei-
ras universidades brasileiras”, e o 
fato de ser uma Universidade séria, 
onde “não acontecem coisas que 
não são justificáveis”, são aponta-
das pelo docente como as principais 
razões para tal sentimento. “Claro 
que a instituição tem problemas, 
e acho que nós temos que melho-
rar em muita coisa.” Uma das coi-
sas mais positivas que ocorrem na 
instituição atualmente é, em sua 
opinião, ter um reitor pesquisador 
(referindo-se a Carlos Alexandre 
Netto), porque entende as deman-
das e urgências que podem ocorrer 
num laboratório, o que nem sempre 
acontece quando o cargo está nas 
mãos de quem não tem muita vivên-
cia na área. “Além disso, ele é um 
excelente pesquisador”, completa. 

O próprio Formoso admite que 
a Universidade dos seus sonhos se-
ria ideal demais porque se tornaria 
um lugar onde todos os professo-
res e alunos se dedicariam integral-
mente à instituição, estudando e 

2005 
RECEBE HOMENAGEM DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE GEOQUÍMICA EM RECONHECI-
MENTO AOS RELEVANTES TRABALHOS COMO 
PRESIDENTE DA ENTIDADE EM TRÊS DIFEREN-
TES PERÍODOS 

2005 
AGRACIADO COM A HONRARIA GRÃ-CRUZ DA 
ORDEM NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO,  
CONCEDIDA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, E O TÍTULO DE 
DOUTOR HONORIS CAUSA DA UNIVERSIDADE 
DE POITIERS - FRANÇA

2012 
RECEBE A MEDALHA DE OURO HENRY GORCEIX 
PELA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES 
EM GEOLOGIA, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
GEOLOGIA - SBG

pesquisando bastante, trabalhan-
do e produzindo para o país. Mes-
mo assim, deixa uma mensagem 
à comunidade universitária: “uni-
versidades de alto nível, que reali-

zaram seus trabalhos com eficácia, 
foram fundamentais no passado, o 
são no presente e o serão no futu-
ro do Brasil. Sem ensino, pesquisa, 
educação, o país não vai evoluir”.

PROFESSOR HOMENAGEADO POR DIVERSAS 
TURMAS DESDE O INÍCO DO CURSO DE 

GEOLOGIA DA UFRGS
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MONI BEHAR

“Em algum momento, pensamos 
em dar um passo à frente, o que 
significava comprar um acelerador 
que tivesse energia maior para fazer 
outro tipo de pesquisa além da que 
estávamos fazendo.”

ORGULHO DE TER PARTICIPADO DA CONSTRUÇÃO DE UM 
LABORATÓRIO QUE É REFERÊNCIA INTERNACIONAL 

Uma sólida formação profissio-
nal, muita dedicação e paixão 
pelo novo, pela descoberta 

são algumas das características pre-
sentes nos pesquisadores cujas tra-
jetórias são marcadas pelo sucesso. 
Algumas vezes, no entanto, a estas 
se somam as coincidências, circuns-
tâncias que interferem positivamen-
te em suas carreiras. É o caso, por 
exemplo, de Moni Behar. Talvez ele 
fosse famoso em seu país ou em 
qualquer outro, mas uma série de 
acontecimentos entrelaçados fez 
com que se tornasse um dos princi-
pais integrantes do grupo do Instituto 
de Física da UFRGS, que é conside-
rado o melhor da América Latina em 
sua área e referência internacional: 
o Laboratório de Implantação Iônica.

Hoje, o cientista argentino é Pro-
fessor Emérito da UFRGS, mas, ao 
contrário da maioria, não fez sua for-

mação aqui. Após cursar a graduação  
e o doutorado em Física na Univer-
sidade de Buenos Aires, foi para os 
Estados Unidos fazer um curso de 
pós-doutorado na Purdue Universi-
ty. Um dia, seu orientador lhe deu 
um problema difícil de resolver. Ao 
revisar a bibliografia especializa-
da, descobriu que em uma cidade 
do Brasil chamada Porto Alegre ha-
via um grupo que estudava o mes-
mo assunto, dirigido pelo professor 
Fernando Zawislak. De volta à Ar-
gentina, fez contato com a equipe 
gaúcha e logo teve início um perío-
do de profícua colaboração mútua.

O docente explica que sua histó-
ria profissional tem dois momentos 
e vários aspectos em comum com 
a do Fernando, como se refere ao 
companheiro de trabalho. Em co-
mum eles têm o Instituto de Física, 
que Zawislak acompanhou desde o 
início e ao qual Behar se incorporou 
na década de 1970 por dois anos 
como professor visitante. Seu país 
passava por uma época difícil com 
o governo militar, então resolveu 
aceitar o convite do colega – com 
quem já mantinha grande interação 
– para ficar um tempo em Porto Ale-

1966 
 CONCLUI A GRADUAÇÃO EM FÍSICA PELA 

UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

2012 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS
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gre. “Ele tinha montado um grupo 
em Física Experimental que, quando 
cheguei, estava subindo de produ-
ção, e com a minha vinda – a de um 
professor teórico argentino – acho 
que alcançamos o ápice de produ-
ção que nos projetou dentro da co-
munidade internacional”, comenta.

De 1973 a 1976, Behar trazia de 
Buenos Aires matéria-prima para ser 
pesquisada aqui, ficava uns dias ou 
até um mês e depois retornava para 
lá. Com o golpe militar de 1976 na 
Argentina, o qual define como mui-
to sangrento, começou a ocorrer o 
desaparecimento de muitas pes-
soas, inclusive de “colegas meus, 
e até hoje não sei bem por que su-
miram”, e o medo se fez presente 
no meio acadêmico. Como outros 
profissionais, tinha receio de que 
seu nome estivesse na agenda de 
alguém que caísse nas mãos da di-
tadura e que pudesse ser o próximo 
a desaparecer. Veio com a família e 
permaneceu aqui até receber de lá 
uma proposta muito interessante, 
que era de comprar e fazer funcio-
nar um acelerador nuclear de alta 
energia, e esse desafio o levou ou-
tra vez à sua terra natal. Ficou tra-

balhando no programa até que, em 
1982, viu “que a coisa não funcio-
nava muito bem, que a situação 
era ruim e entrei em contato outra 
vez com o professor Zawislak e ele 
me disse ‘olha, trocamos de tema’. 
Pensei que não havia problema em 
mudar da Física Nuclear Experimen-
tal a algo desconhecido para mim 
denominado Implantação Iônica”. 

Embora tivesse possibilidade de 
ir ao Canadá, escolheu vir para o 
Brasil porque considera muito pare-
cido com a Argentina. “Foi uma boa 
solução porque a Física Nuclear que 
eu fazia estava em decadência, en-
tão, se tivesse ido para o Canadá, 
em algum momento teria de trocar 
de campo de pesquisa, porque isso 
logo já não teria mais interesse.” A 
semelhança, especialmente climá-
tica, e a experiência anterior ajuda-
ram a adaptação da família a ser 
rápida e tranquila nessa mudança 
definitiva para o Rio Grande do Sul. 
Sua esposa rapidamente conseguiu 
trabalho aqui – ela é professora de 
Música e Educação Corporal – e os 
filhos foram para o colégio, “ape-
sar de que para as crianças sem-
pre é um pouco complicado mudar 
de ambiente, eles se adaptaram”. 

Em Porto Alegre, encontrou um 
projeto totalmente diferente. De-
vido à iniciativa do coordenador, 
o grupo havia mudado de área de 

1970 
TORNA-SE DOUTOR EM FÍSICA PELA 
UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

1973 
FAZ PÓS-DOUTORADO NA PURDUE  
UNIVERSITY (EUA)

investigação, entrando numa total-
mente nova, não só na Universida-
de como em toda a América Latina: 
a da Implantação Iônica. Ele explica 
que, para fazer esse tipo de técnica, 
são necessários aceleradores, equi-
pamentos de valores proporcional-
mente altos, de milhares de dólares. 
Quando chegou à UFRGS ajudou na 
instalação do equipamento, que foi 
adquirido com recursos da Finep (Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos). 
Dos quatro fundadores do laborató-
rio, ele era o único que entendia des-
se tipo de máquinas, porque vinha 
da Física Nuclear Experimental, e es-
ses implantadores são uma espécie 
de aceleradores nucleares de baixa 
energia. Montaram o laboratório e 
começaram a trabalhar, partindo do 
zero. O fato de estarem tratando de 
um tema inédito no continente, in-
teressante e atrativo, fez com que 
o grupo crescesse rapidamente.  

“Em algum momento, pensamos 
em dar um passo à frente, o que sig-
nificava comprar um acelerador que 
tivesse energia maior para fazer ou-
tro tipo de pesquisa além da que es-
távamos fazendo.” O equipamento 
era bem caro e só a Finep tinha con-
dições de financiá-lo. O procedimen-
to regulamentar nesses casos era a 
apresentação de um pré-projeto para 
ser analisado pela agência e, se este 
fosse considerado interessante pelo 

órgão, era aprovado, e então a equi-
pe entrava com o projeto definitivo. 
Foi tudo preparado e encaminhado 
à Financiadora, que o aprovou, mas 
um fato político interrompeu o pro-
cesso. “Isso coincidiu com a eleição 
de Fernando Collor de Melo a pre-
sidente do Brasil, o qual congelou 
tudo, e aí acabou nosso sonho. Não 
se falou mais, porque até a poupan-
ça estava congelada, assim que não 
tinha dinheiro para nada.” Essa foi a 
parte mais frustrante de sua história 
como pesquisador, diz Behar. No ano 
da cassação de Collor (1992), as-
sumiu Itamar Franco, que começou 
uma política de privatizações e parte 
do dinheiro obtido com a iniciativa 
foi destinado a financiar a Ciência. 
Então, o grupo entrou de novo com o 
projeto, que já era bastante diferen-
te porque na Física tudo é dinâmico. 

A equipe conseguiu o dinheiro 
necessário para comprar o equi-
pamento, que é muito complexo. 
Levaram seis meses idealizando o 
“acelerador de 3MV” com todas as 
características de que precisavam, 
desenhando tudo e explicando o que 
queriam, porque havia a necessida-
de de licitação e não podiam correr 
o risco de que o vendedor tentasse 
vender algo que não fosse compatí-

1980 
POR INICIATIVA DO PROFESSOR FERNANDO 

ZAWISLAK É CRIADO NO INSTITUTO DE FÍSICA O 
LABORATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO IÔNICA
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vel com as necessidades. Há duas 
fábricas no mundo que fazem esse 
tipo de equipamento que eles que-
riam (uma norte-americana e outra 
europeia). Vieram os revendedores, 
foi feita a licitação e ganhou a da Eu-
ropa, mas tudo isso levou um ano. 

Em 1996, o novo equipamen-
to foi colocado em funcionamento 
e, outra vez, era único na América 
Latina, o primeiro a ser operado 
por computador, e isso foi um salto 
enorme, não só em termos quantita-
tivos como qualitativos. “Realmente, 
sua instalação ampliou nossos hori-
zontes, e começamos a fazer coisas 
que não podíamos fazer antes, o 
que nos projetou tremendamente no 
exterior. Nosso grupo cresceu e co-
meçamos a mandar alunos a outros 
países para fazer pós-doutorado.” 
O docente explica que começou um 
processo de internacionalização de 
ida e vinda, ou seja, se ficou saben-
do que existe uma cidade chamada 
Porto Alegre na qual há um laborató-
rio muito bom. Consequentemente, 
diferentes grupos começaram a in-
teragir com o da UFRGS. Esse inter-
câmbio se deu basicamente com Ar-
gentina, França, Alemanha, Espanha 
e México. “Esse eu acho que foi um 
momento realmente feliz, em que a 
gente vinha para o trabalho com fe-

licidade. O horizonte não tinha limi-
te. Estou falando do final dos anos 
90. No início deste século, a coisa 
cresceu mais, e hoje em dia o nosso 
laboratório é o mais importante den-
tro do Departamento de Física e co-
nhecido em todos os continentes.”

Isso deu um prestígio tal ao gru-
po que este passou a organizar, a 
partir de 1995, quatro conferências 
internacionais, que se tornaram as 
mais populares da sua área de pes-
quisa. Em 2010, ele e Zawislak dei-
xaram seus cargos de coordenador 
do laboratório e de diretor, respecti-
vamente, em função da aposentado-
ria. Uma nova geração tomou a con-
dução da equipe. O diretor atual é 
Pedro Luis Grande, um dos colegas 
que o professor destaca por “sua tra-
jetória fulgurante”, que inclui ter fei-
to o doutorado direto – sem passar 
pelo mestrado – na Alemanha, onde 
ficou quatro anos, sendo dois como 
bolsista do CNPq. Faz questão de sa-
lientar, também, que o nível do gru-
po como um todo é muito bom e que 
há vários outros docentes brilhantes 
na equipe de Implantação Iônica.

Como a maioria dos colegas, 
Behar viveu uma série de histórias 
curiosas quando ainda lecionava na 
graduação. Uma que o marcou ocor-
reu na época em que o curso esta-
va no prédio antigo do Instituto de 
Física, no Campus Centro. Ele tinha 

1982 
 INGRESSA NA CARREIRA DOCENTE DA UFRGS

um aluno que ou chegava atrasado 
ou faltava, mas era bom na discipli-
na. Um belo dia, o chamou e lhe dis-
se: “Olha, tchê, vamos chegar a um 
acordo: quantas aulas tu achas que 
podes faltar até o final do semestre? 
Vamos botar um limite”. O jovem fa-
lou “quatro”, e ele aceitou. “Faltou 
à primeira, à segunda – não segui-
das – e completou as quatro. Bem, 
a partir daí não poderia mais deixar 
de estar presente. Um dia que tínha-
mos aula, chovia torrencialmente, 
estava tudo alagado e eu, obviamen-
te, estava lá, mas tínhamos poucos 
alunos. Pensei no camarada ‘tudo 
bem, se hoje ele não vier está per-
doado’, e o cara aparece todo mo-
lhado e me diz: ‘não, professor, eu 
vim porque ia ser a quinta vez’. Eu 
lhe disse ‘bom, que pena, porque eu 
pensava que não virias e ia te perdo-
ar desta vez’.” Aquele estudante par-
ticipou de todas as outras aulas, foi 
aprovado, e hoje é professor da Uni-
versidade Federal de Santa Maria.

Por ter vivido as duas realidades, 
ele percebe grandes diferenças en-
tre as universidades brasileiras e as 
argentinas. Uma delas é a questão 
da aposentadoria, que no Brasil é 
compulsória aos 70 anos. No país 
vizinho, as instituições públicas de 
ensino superior têm mais autono-
mia e cada uma pode definir, in-
clusive, esse ponto. Em algumas, o 

docente é que decide quando quer 
se aposentar, mas a maioria adota 
65 anos como idade limite, a exem-
plo de outros países da Europa. 
Outro tema em que quase não há 
semelhança entre os dois países é 
o da hierarquia na carreira. “Para 
nós, na Argentina, professor titular 
era Deus, isto é, ninguém, jamais, 
questionaria um deles. Não passava 
pela cabeça de alguém pôr em dú-
vida seus conhecimentos e atitudes, 
porque eram pessoas de altíssimo 
nível, superconhecidas e famosas.” 
Para dar uma ideia de como fun-
ciona a estrutura lá, conta um fato 
que ocorreu quando cursava Física 
na Universidade de Buenos Aires.

“Nós tínhamos um professor titu-
lar que estava ministrando uma dis-
ciplina e realmente não estava atu-
ando muito bem como tal. Lecionava, 
mas não era bom e cometia erros. 
Então, um belo dia, nós formamos 
uma comissão e fomos falar com o 
diretor do Departamento, que tam-
bém era titular. Ele disse ‘tudo bem, 
vou falar com ele’, e o fez, voltando 
com a promessa de que a situação  
melhoraria. A aula seguinte foi outro 
desastre e nós fomos conversar com 
o diretor outra vez. ‘Se continuar 
assim, nós não vamos mais à aula 
e acabou’, dissemos. As aulas não 

1993 
 CURSA PÓS-DOUTORADO NO MAX PLANCK 

INSTITUT HEIDELBERG (ALEMANHA)
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eram obrigatórias. Ele disse algo 
que só depois entendi, ‘eu não pos-
so substituí-lo porque ele é titular’. 
Respondemos que, se ele não pode-
ria ser substituído, desistiríamos da 
matéria em bloco. Para resolver o 
impasse e não diminuir o professor, 
o próprio diretor do Departamento 
assumiu as aulas daquele docente. 
Isso me marcou para toda a vida. 
Quando cheguei aqui para fazer con-
curso à vaga de titular (nos anos 80), 
descobri que aqui ser professor titu-
lar não significa nada, não tem qual-
quer privilégio e é questionado como 
qualquer outro professor. Não existe 
hierarquia como, por exemplo, exis-
te na Alemanha ou na Argentina.”

Por enquanto, Behar não sente 
falta da rotina de docente porque 
continua fazendo a sua pesquisa e 
ministra um curso de pós-graduação 
todos os anos, que o mantém ativo 
na parte de ensino. Diz que tem um 
bom relacionamento com seus co-
laboradores e que estes, de alguma 
maneira, substituem os estudantes 
que costumava orientar. Explica que, 
quando alguém se aposenta, a ati-
vidade começa a decair, porque os 
alunos querem ter a segurança de 
que o orientador vai estar até o fim 
do trabalho, e deixam de procurá-lo. 

Quem quer continuar trabalhando 
pode requerer ser professor cola-
borador, apresentando um plano 
de pesquisa e de ensino. Com isso, 
ganha quatro anos de sobrevida pro-
fissional, podendo utilizar todas as 
facilidades. A única coisa que não 
pode fazer é participar da vida políti-
ca da Universidade. A atividade tem 
continuidade com base na colabo-
ração de antigos alunos que agora 
são professores e na interação com 
o exterior que, no caso de Behar, se 
dá principalmente com Argentina, 
Espanha e França. “Por um lado, 
acho cedo, mas por outro, tem certa 
lógica, porque não há vagas infinitas 
para professor, e a fila tem de andar.”

Em relação ao presente, diz que, 
olhando desde a Física, a UFRGS 
deu um salto qualitativo com o pro-
jeto Reuni (Programa de Apoio a Pla-
nos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais, do Mi-
nistério da Educação), por meio do 
qual incorporou muitos docentes e 
recebeu bastante dinheiro. Acha que 
a instituição está progredindo, mas 
ressalva que “é difícil competir, por 
razões geográficas, com a USP e a 
de Campinas, e também porque uma 
universidade estadual tem muito 
mais recurso que uma federal”. Em 
sua opinião, a Física está muito bem, 
o que é comprovado pelo conceito 7 
da Capes (Coordenação de Aperfei-1996 

UM NOVO EQUIPAMENTO - O IMPLANTADOR 
TANDEM DE 3MV – É COLOCADO EM  
FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DE 
IMPLANTAÇÃO IÔNICA DO IF

çoamento de Pessoal de Nível Su-
perior). Dentro do Instituto, além do 
seu grupo, ele destaca o da Astrono-
mia, “considerado um dos melhores 
do país e que tem ampla interação 
internacional”. Comenta que na par-
te teórica também há grupos muito 
bons. “Assim que vejo o futuro, com 
otimismo, pois estamos mantendo o 
conceito máximo há muitos anos.”

Para o emérito, o ponto alto da 
sua vida na Universidade foi ter cons-
truído, ao longo dos anos, um labora-
tório que é referência mundial. “Ob-
viamente, existem laboratórios mais 
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bem equipados que o nosso no mun-
do, mas são laboratórios nacionais 
nos EUA, na Alemanha e na Ingla-
terra. Que eu saiba, não há nenhum 
laboratório universitário que tenha 
as características do nosso. Isso é 
a herança que a gente está deixan-
do. Partimos do zero e chegamos a 
um patamar muito bom.” Diz sentir 
orgulho também dos profissionais 
que formou ou ajudou a formar e de 
saber que 80% dos integrantes atu-
ais do seu grupo foram seus alunos. 
“Isso dá um panorama um pouco ge-
ral de por que a gente está contente.”

MONI BEHAR É UM DOS FUNDADORES DO 
LABORATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO IÔNICA DO 

INSTITUTO DE FÍSICA DA UFRGS, CONSIDERADO 
O MELHOR DA AMÉRICA LATINA EM SUA ÁREA E 

REFERÊNCIA INTERNACIONAL 
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NELSON PETZOLD

2012 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

Na solenidade de entrega do 
título de Professor Eméri-
to, o reitor Carlos Alexandre 

Netto se referiu a Nelson Petzold 
como um pioneiro e visionário que 
sempre teve o olhar dirigido ao de-
senvolvimento da competitividade 
e qualidade da indústria nacional. 
Ao agradecer aquela que conside-
ra a mais importante homenagem 
da sua vida, o docente disse que 
queria dividir o título com seu ami-
go e parceiro de trabalho José Car-
los Bornancini, falecido em 2008.

Designer, muitas vezes premia-
do, e professor aposentado das 
faculdades de Arquitetura e Enge-
nharia, Nelson Ivan Petzold é uma 
pessoa que valoriza as relações hu-
manas acima de tudo. “É difícil falar 
na Universidade sem falar na sua 
gente. Não vejo muito como contar 
minha vivência na UFRGS sem citar 

OS VÍNCULOS AFETIVOS E OS ENCONTROS ANUAIS MANTÊM  
A TURMA DE GRADUAÇÃO SEMPRE UNIDA

“O nosso paraninfo Emil Bered até hoje 
comparece aos nossos encontros, feliz 
da vida por ter sido escolhido e ser 
convidado todos os anos. Esse tipo de 
coisa eu acho que não tem como repor. 
É um bem importante que se perdeu.”

colegas e professores.” Para ele, 
mais importante que ter criado cen-
tenas de produtos é o fato de que 
estes foram desenvolvidos em con-
junto com Bornancini, com quem 
trabalhou por quase meio século.

O porto-alegrense nascido em 
1931 foi aluno da primeira turma 
da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da então Universidade do Rio 
Grande do Sul. Seu contato com a 
profissão e com a instituição, no en-
tanto, havia começado antes de in-
gressar no curso. Ele tinha passado 
um ano no Rio de Janeiro a convite de 
um tio – que era arquiteto –, traba-
lhando no seu escritório e frequen-
tando algumas disciplinas na Facul-
dade Nacional de Arquitetura como 
aluno ouvinte. “Uma das razões por 
que eu queria entrar lá é que ofere-
ciam a disciplina Geometria Descri-
tiva, que me interessava, ministrada 
por um professor daqueles que a 

1956 
CONCLUI O CURSO DE ARQUITETURA NA UFRGS

1961 
COMEÇA A LECIONAR NA FACULDADE  

DE ARQUITETURA DA UFRGS

1963
É CONVIDADO POR BORNANCINI PARA  

INGRESSAR COMO AUXILIAR DE ENSINO  
NA CADEIRA DE DESENHO À MÃO LIVRE  

DA ESCOLA DE ENGENHARIA.
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gente guarda para a vida toda: Júlio 
César de Mello e Souza. A matéria 
era famosa por complicar a vida de 
muita gente, e o docente também 
o era, tanto por sua severidade, in-
teligência e didática, como pelos 
livros que escrevia – entre eles ‘O 
homem que calculava’ – sob o pseu-
dônimo literário de Malba Tahan.”

Voltou do Rio “depois de um ano 
de experiências cariocas e de tes-
temunhar no Maracanã a derrota 
do Brasil para o Uruguai na Copa 
de 1950” e não conseguiu passar 
no vestibular. Ele conta que era 
muito fraco em Química e razoável 
em Matemática, e que, no fim, “me 
fez falta o dez que eu merecia na 
prova de Desenho, mas por terem 
considerado errada uma das ques-
tões, deram-me 7,5”. Inconformado 
com a nota, perguntou para o por-
teiro da Escola de Engenharia se 
conhecia os integrantes da banca, 
porque queria falar com algum de-
les para tentar modificar a nota. O 
porteiro falou que era difícil e que 
o mais acessível dos professores do 

grupo era o engenheiro Bornancini. 
Petzold não o conhecia nem sabia 
quem era, mas recebeu o número 
de telefone, ligou e combinou ir à 
sua casa. “O motivo pelo qual ava-
liaram que não estava certa a ques-
tão era por eu ter procurado uma so-
lução mais complicada que a óbvia, 
talvez até para demonstrar que eu 
dominava a matéria. Ele se conven-
ceu de que eu estava certo e disse: 
‘e agora, o que nós vamos fazer? O 
resultado do concurso já foi publi-
cado e a única coisa que podes fa-
zer é entrar na justiça’. Eu respondi 
que deixaria para o ano seguinte.” 

Seu segundo vestibular – em 
que obteve excelente resultado – 
coincidiu com o primeiro ano da 
Faculdade de Arquitetura unificada. 
Até o ano anterior, os alunos eram 
da Escola de Engenharia ou do Ins-
tituto de Belas Artes. “Começamos 
o curso no Chateau, prédio que a Ar-
quitetura ocuparia até 1952, quan-
do foi inaugurada a sede atual. Eram 
agradáveis as aulas lá e parecia que 
o local tinha sido construído para 
aquela função, porque possuía uma 
sala para cada ano da faculdade e 
um pequeno espaço central para 
a secretaria e a direção.” Algumas 
das suas melhores lembranças vêm 
daquela época e estão intimamen-
te ligadas às pessoas com as quais 
conviveu: colegas e professores.

1972 
É NOMEADO VICE-DIRETOR DA FACULDADE  
DE ARQUITETURA.

1995 
PETZOLD E BORNANCINI SÃO HOMENAGEADOS  
NA ‘MOSTRA DE DESIGN’ NO LANÇAMENTO 
DO PROGRAMA BRASILEIRO DE DESIGN DO 
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TURISMO - MICT, BRASÍLIA.

Talvez por isso comente que o 
“entristece saber que os jovens aca-
dêmicos não têm mais turmas”, pois 
se conhecem “por breves semestres 
em aulas eventualmente coinciden-
tes”, o que possibilita que façam 
amizades, mas não desenvolvam 
o sentimento de “pertencer a uma 
turma, como o que acompanha o 
nosso grupo desde 1947”. Segundo 
o docente, depois que o curso dei-
xou de ser seriado e passou a ser 
por matrícula, “acho que os alunos 
perderam muita coisa, deixaram de 
criar vínculos importantes”. Sua tur-
ma se reúne até hoje uma vez por 
ano, e é um momento que todos 
consideram muito importante “não 
só para relembrar aqueles tempos, 
mas também para reafirmar nossas 
raízes profissionais e de amizade, 
além de saber como cada um está”. 
Em sua opinião, é muito triste que o 
sistema de hoje não propicie aque-
la coesão, o espírito de turma que 
havia antes. “O nosso paraninfo 
Emil Bered até hoje comparece aos 
nossos encontros, feliz da vida por 
ter sido escolhido e ser convidado 
todos os anos. Esse tipo de coisa 
eu acho que não tem como repor. É 
um bem importante que se perdeu.”

Desde aquela época, ele já ti-
nha “aquele bichinho do design”, só 
que não existia curso específico, e a 
atividade de designer não era reco-

nhecida. Por isso tinha decidido ser 
arquiteto e, mesmo sem ter entra-
do ainda na faculdade, teve várias 
oportunidades de ouvir o austríaco 
Eugen Gustav Steinhof, contratado 
para organizar e orientar um curso 
dentro da Engenharia. “Ele era da-
quelas figuras que imediatamente 
se associa ao magistério, com imen-
sa cultura em música, arquitetura e 
pintura, ou seja, era um verdadeiro 
professor. Além disso, e apesar do 
forte sotaque, ele dizia com muita 
propriedade o que pensava.” Além 
de Steinhof, há outros docentes que 
não lhe deram aula na graduação, 
pelos quais Petzold também guarda 
respeito e admiração, como o argen-
tino Sérgio Pellegrini (Grandes Com-
posições) e o reitor Elyseu Paglioli. 
Do seu curso, destaca os professo-
res Ari Nunes Tietbohl (Cálculo), “o 
docente com maior precisão de lin-
guagem”, Luiz Leseingeur de Faria 
(Geometria Descritiva), “figura sím-
bolo do mestre”, Ângelo Guido (His-
tória da Arte), “soube transmitir sua 
paixão pela área”, Emil Bered, “nos-

2003 
RECEBE O PRÊMIO MOINHO SANTISTA DESIGN 

(PELO CONJUNTO DA OBRA), DA FUNDAÇÃO 
BUNGE, NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, 

EM SÃO PAULO

2008
É HOMENAGEADO PELO CONJUNTO DA OBRA – 

JUNTO A BORNANCINI – COM SALA ESPECIAL 
NA 2ª BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN, 

EM BRASÍLIA
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so prezado e sempre paraninfo”, e 
a “nossa fada protetora” Aracy Cer-
vasio, que era a desenhista do De-
partamento de Expressão Gráfica.

Entre os laços afetivos e as re-
cordações que mantém de sua tur-
ma de faculdade, lembra, por exem-
plo, de uma viagem de trem a São 
Paulo que fizeram com o professor 
Lélis Espartel. Foram quatro dias 
em que conviveram com a cons-
tante fuligem que cobria todos e 
tudo. Lá, hospedados no estádio 
do Pacaembu, saíam para conhe-
cer indústrias, obras públicas e edi-
ficações emblemáticas da cidade. 

Outro momento inesquecível 
para o professor foi participar com 
os colegas da então tradicional 
campanha de arrecadação de fun-
dos para uma viagem à Europa. Co-
menta que a campanha começou 
graças a uma pequena casa que o 
grupo construiu e depois vendeu 
para comprar uma “flamante cami-
nhonete DKV”. Esta se converteu 
em prêmio de uma rifa que foi ven-
dida durante mais de dois anos pelo 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
O dinheiro conseguido permitiu que 
eles passassem quase quatro me-
ses viajando por aquele continen-
te, vinculados a um programa de 
visitas, organizado junto ao Serviço 

Alemão de Intercâmbio Acadêmico 
(Deutscher Akademischer Austaus-
chdienst). Isso possibilitou que ti-
vessem acesso a indústrias, órgãos 
públicos encarregados do planeja-
mento e das obras de reconstrução 
de cidades destruídas durante a II 
Guerra Mundial e fizessem visitas a 
monumentos de diferentes estilos 
arquitetônicos, antigos e modernos.

Inesquecível também foi sua pri-
meira conquista individual na facul-
dade: a obtenção de uma, até então, 
inédita nota dez no exame de Pe-
quenas Composições de Arquitetu-
ra, fato que o levou a um congresso 
nacional de estudantes dessa área, 
realizado em Recife. “Imagina! Eu 
estava recém-entrando no segundo 
ano da Escola, ninguém me aguenta-
va! Foi um momento muito bom, até 
para conhecer uma porção de cole-
gas que estavam mais adiantados e 
com os quais eu não convivia muito.”

Quando se formou, em 1956, 
Petzold tornou-se sócio do escritório 
de arquitetura Almeida, Turquenitch 
& Cia. Ltda., onde trabalhava desde 
o segundo ano da graduação, perí-
odo em que era responsável pela 
seleção de estudantes que quises-
sem ir para lá completar seus co-
nhecimentos. Voltou à Universidade 
como docente em 1961 para lecio-
nar na Arquitetura e, dois anos mais 
tarde, passou a dar aulas também 

2008 
 SELECIONADO (COM BORNANCINI) PARA  
BID08 - BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO, 
EM MADRI, ESPANHA

na Engenharia, a convite de José 
Carlos Bornancini. Começava assim, 
no meio acadêmico, uma união pro-
fissional que se estenderia a outros 
âmbitos e duraria várias décadas.

A parceria Petzold e Bornancini 
no design conferiu renome e proje-
ção nacional e internacional à du-
pla, que introduziu importantes ino-
vações numa ampla e variada gama 
de produtos e objetos, seja para tor-
ná-los mais funcionais, acessíveis, 
seja para dar-lhes melhor aparên-
cia. Dentre as quase 400 criações 
conjuntas em diversos segmentos 
industriais, estão: as tesouras mul-
tiuso – cuja linha incluía a primeira 
tesoura para canhotos produzida no 
Brasil – modelos de fogão, talheres 
infantis personalizados, garrafa tér-
mica, revólveres, facas laser, máqui-
na agrícola com ar-condicionado, 
plastificadora, cabina para elevado-
res e os talheres para camping, que 
integram, desde 1976, o exclusivo 
grupo de produtos do MoMA (Mu-
seu de Arte Moderna) de Nova York. 

Isso não significa, no entanto, 
que eles tenham patenteado todos 
esses produtos ou recebido royal-
ties por algum deles. Petzold cos-
tuma contar em suas palestras que 
“naquela época o royalty era uma 
prática rara, que só começou a ser 
exercida muito tempo depois”. Para 
seus alunos de graduação, tratava 

de passar a ideia de que o design 
deve dar novo significado, mais usa-
bilidade ou nova beleza a coisas cor-
riqueiras. Ele explica que, da dupla, 
o Bornancini sempre foi muito ad-
mirado – entre outras qualidades – 
pela habilidade de desenhar à mão 
livre, enquanto ele não tinha aquela 
facilidade, “mas era mais intuitivo 
e tinha uma percepção tridimen-
sional aguçada”, o que lhe permitia 
imaginar os objetos rapidamente. 

Nas aulas, ele usava sua pou-
ca habilidade de desenhar à mão 
livre como argumento para mostrar 
aos estudantes que, mesmo que 
também tivessem essa carência 
de aptidão, poderiam criar projetos 
de relevância. Dizia que a diferen-
ça entre um objeto no MoMA e em 
uma loja de 1,99 é só o design, e 
nada mais. “Eu mencionava isso 
para mostrar que o valor de um pro-
duto era dado pelo desenho, e que 
um simples cabide inventado por 
eles poderia estar numa loja popu-
lar ou num museu de renome. Era 
só escolher entre um projeto ‘razo-
ável’ ou um bom e diferenciado.” 

Essa profícua atividade era de-
senvolvida paralelamente à sua car-
reira docente na UFRGS. Durante 
muitos anos, lecionou a disciplina 
de Grandes Composições na Facul-

2009 
PARTICIPA DA EXPOSIÇÃO “ÍCONES DO DESIGN 

BRASIL-FRANÇA”, REALIZADA EM SÃO PAULO
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dade de Arquitetura e, posterior-
mente, a de Desenho Técnico à Mão 
Livre na Escola de Engenharia. “As 
duas são muito parecidas quanto 
ao método de trabalho do profes-
sor, e eu gostava de ambas, porque, 
em vez de ficar escrevendo no qua-
dro ou falando para os 40 alunos, 
passava de aluno em aluno para 
acompanhar de maneira direta e 
interativa o trabalho de cada um”, 
relembra ele. “A parte tridimensio-
nal permitia que a gente visse com 
mais velocidade o progresso. Quem 
no início enxergava só um plano, 
ao final do semestre estava vendo 
os sólidos em suas três dimensões. 
Essa capacidade de visualização é 
uma habilidade que pode ser de-
senvolvida e é essencial para médi-
cos, engenheiros, arquitetos, desig-
ners e muitos outros profissionais.” 

Junto com Bornancini e Henrique 
Orlandi Jr., escreveu os Cadernos de 
Desenho Técnico Básico (volumes 
1 e 2) para aperfeiçoar as aulas e 
facilitar a atividade dos alunos, pois 
continham a teoria e os exercícios 
(e suas soluções, o que permitia a 
autocorreção) que seriam realiza-
dos ao longo do semestre. Petzold 
conta que alguns estudantes avan-
çavam no conteúdo e depois prati-
camente não precisavam mais de 

explicações. Pela metodologia que 
continham, esses livros represen-
taram um marco inovador no ensi-
no da matéria e acabaram sendo 
adotados em grande parte das es-
colas de Engenharia do país por 
muito tempo. Na UFRGS, exerceu 
também cargos administrativos, 
como o de vice-diretor da Faculdade 
de Arquitetura e o de chefe do De-
partamento de Expressão Gráfica.

 As batalhas de que participou 
foram as de reconhecimento e de 
valorização das duas profissões 
que abraçou. Na década de 1950, 
lutava em defesa do arquiteto, en-
tão muito pouco considerado. Vinte 
anos depois, iniciava tudo de novo 
para que o designer, ou desenhis-
ta industrial, conquistasse seu re-
conhecimento na sociedade. “Em 
1970, quando começava a se fa-
lar em Design, o Bornancini e eu 
achávamos que a nossa Universida-
de, pela posição de ponta que ela 
sempre ocupou, devia ter um curso 
nessa área.” Apresentaram o proje-
to de uma especialização em que 
arquitetos teriam algumas discipli-
nas da Engenharia e engenheiros 
fariam umas da Arquitetura, e que 
contaria com um núcleo comum de 
Design para consolidar a nova car-
reira. “A nossa intenção era, além 
de abreviar a formação de novos 
profissionais, entregá-los à socie-

2010
É CONVIDADO, COM BORNANCINI, 
A INTEGRAR A EXPOSIÇÃO BIENAL 
BRASILEIRA DE DESIGN 2010 CURITIBA

dade com muito mais experiência.” 
A proposta não foi aceita, porque 
havia uma orientação do Ministério 
da Educação no sentido de valori-
zar os cursos de graduação existen-
tes e formar outros, para ter mais 
gente nas universidades – e o pro-
jeto não atendia essas condições. 

 Além do título de Professor 
Emérito, “uma honra que não vou 
esquecer nunca”, Petzold recebeu, 
junto a Bornancini, os principais 
prêmios outorgados a designers no 
Brasil e inúmeras homenagens em 
congressos, exposições e mostras 
aqui e no exterior. O primeiro reco-
nhecimento ao trabalho criativo e 
inovador da dupla vindo de fora do 
Brasil foi da Argentina onde, em 
1985, conquistou o Prêmio Lápiz de 
Plata, de Buenos Aires. Destacam-se 
também o Prêmio Bienal Brasileira 
de Design (1990), o Prêmio Lasar 
Segall – Museu da Casa Brasileira 
(1996) e o Moinhos Santista, da Fun-
dação Bunge (2003), pelo conjunto 
da obra. Em relação a este último, o 
docente comenta que foi muito emo-
cionante para os dois irem ao Palá-
cio dos Bandeirantes, em São Paulo, 
para recebê-lo – mas talvez mais im-
portante ainda foi saber que os res-
ponsáveis pela escolha dos agracia-
dos foram os reitores de todo o país.

EM PARCERIA COM BORNANCINI, NELSON 
PETZOLD ASSINA QUASE 400 CRIAÇÕES EM 

DIVERSOS SEGMENTOS INDUSTRIAIS, COMO 
TESOURAS MULTIUSO, MODELOS DE FOGÃO, 

GARRAFA TÉRMICA, TALHERES INFANTIS PER-
SONALIZADOS (FOTO) E OS TALHERES PARA 
CAMPING QUE INTEGRAM, DESDE 1976, O 

EXCLUSIVO GRUPO DE PRODUTOS DO MOMA 
DE NOVA YORK

Foto: Salvador Cordaro / Hércules S.A. Fábrica de Talheres
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ODAIR PERUGINI DE CASTRO  

2012 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO
DA UFRGS

1970 
PASSA A FAZER PARTE DO QUADRO DOCENTE 
DA UNIVERSIDADE COM A INCORPORAÇÃO DA 

ENTÃO AUTÔNOMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA PELA INSTITUIÇÃO

1973 
MINISTRA A PRIMEIRA AULA  
DO CURSO DE PSICOLOGIA 

AOS 91 ANOS, CANALIZA SUA ENERGIA PARA AJUDAR A 
TERCEIRA IDADE A VIVER COM ALEGRIA

“Trabalhamos para que o velho 
reconstrua a identidade, porque ele 
não tem mais aquela que teve: foi 
pai ou mãe, irmão ou irmã, amigo e 
parente de alguém e, de repente, todo 
mundo se foi e ficou velho e sozinho.”

Foi jogadora de voleibol, profes-
sora, filósofa, orientadora edu-
cacional, pedagoga, psicóloga 

e coordenadora da UNITI (Universi-
dade para a Terceira Idade). Ao longo 
de sua vida profissional, Odair Peru-
gini de Castro desempenhou diver-
sas atividades e atuou em diferentes 
campos nos quais sempre privilegiou 
o coletivo. A menina pobre que veio 
com a família de Uruguaiana para 
Porto Alegre aos oito anos de idade 
nunca deixou de estudar e se dedi-
car ao máximo para melhorar sua 
situação e ajudar outras pessoas.

Morar perto de uma pracinha 
de esportes e gostar muito de ir lá 
fez com que aprendesse a jogar vo-
leibol, o que a levou a participar de 
vários campeonatos estaduais e 
brasileiros. A necessidade de ajudar 
a mãe e o seu gosto por esportes 
foram fundamentais para sua de-

cisão de estudar na antiga Escola 
Superior de Educação Física (ESEF). 
Ela sabia que o aluno que atingisse 
a melhor colocação em todo o cur-
so poderia ser nomeado para algum 
colégio estadual. Conseguiu a colo-
cação e a nomeação, inclusive para 
a própria ESEF – à época vinculada 
ao Estado do Rio Grande do Sul - 
onde lecionou por um tempo. Odair 
já trabalhava desde sua formatura 
na Escola Normal do Instituto de 
Educação, em 1940. Logo após re-
ceber o diploma de normalista, com 
18 anos, foi para a cidade de Jagua-
rão atuar como alfabetizadora. “Vol-
tei para a capital porque sempre fui 
muito inquieta e em seguida resolvi 
fazer o curso de Educação Física, 
onde tirei o primeiro lugar”, explica.

Era professora da ESEF quando 
resolveu cursar Pedagogia “porque 
sempre queria agregar conheci-
mento, ser mais, me tornar melhor”. 
Na época a Pedagogia estava na 
moda e, depois de concluí-la, fez  
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1974 
É CRIADO O GRUPO DE PESQUISAS COGNITIVAS 
QUE NO ANO SEGUINTE É TRANSFORMADO NO 
ATUAL LABORATÓRIO DE ESTUDOS COGNITIVOS

1976 
É APROVADA A SUA PROPOSTA DE CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA DE PSICOLOGIA PREVENTIVA 
APLICADA À COMUNIDADE

pós-graduação em Orientação Edu-
cacional, ambos pela UFRGS. “Acho 
que é aí que começa a minha cami-
nhada com grupos, com coletivos”, 
comenta. Naquela época a orien-
tação educacional era necessária 
nas escolas e as profissionais da 
área eram muito requisitadas. Por 
isso, o número era cada vez maior 
o que fez Odair refletir sobre a si-
tuação. “Um dia eu disse: mas tem 
tanto orientador educacional por aí, 
que vou fundar uma associação, en-
tão convidei um grupo e fundamos 
uma associação que até hoje fun-
ciona.” Sua vontade de aprender 
e de crescer ainda não diminuíra e 
logo voltou a ser universitária, des-
ta vez do curso de Filosofia. Sempre 
na mesma instituição. “Para ver que 
a minha ligação com a Universida-
de é muito antiga. Quando recebi 
o título de Emérita eu falei que a  
UFRGS para mim é um caso de amor.”

Com três diplomas de graduação 
na bagagem e já tendo assumido 
pela primeira vez o cargo de che-
fe de Departamento, Odair foi para 
Brasília cursar mestrado e utilizou o 

período para fazer, também, a facul-
dade de Psicologia, pois conseguiu 
o aproveitamento de diversas disci-
plinas dos cursos anteriores. Morou 
no Distrito Federal durante três anos 
(1966 a 1968) e não conseguiu con-
cluir o pós-graduação porque “deu 
um problema com o meu orientador, 
que era italiano”. Chegou, inclusive, 
a lecionar na Universidade de Bra-
sília como professora colaboradora, 
mas não quis ficar lá porque conside-
rava que sua vida estava aqui no sul.

A criação do curso de Psicologia 
na UFRGS. Este foi o melhor momen-
to de sua longa vivência na institui-
ção, afirma a professora. Ela ressal-
ta, porém, que talvez quando estava 
vivendo essa experiência não tives-
se exatamente essa opinião, pois foi 
um processo bem complicado. Em 
seu último mandato como chefe do 
Departamento de Psicologia – então 
vinculado ao Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas – recebeu a de-
terminação de parte da comissão 
de carreira para sua implantação. 
Como não tinham sido consultados 
ou sequer avisados com antecedên-
cia dessa possibilidade, a decisão 
assustou os docentes da área. “Nós 
éramos três ou quatro professores e 
havia um monte de disciplinas para 
dar. Tínhamos que providenciar de 
qualquer jeito e o fizemos.” Esse gru-
po pequeno foi fazendo o que podia, 

1977 
O PROFESSOR LUIZ OSVALDO LEITE SOLI-
CITA O RECONHECIMENTO DO CURSO DE 
PSICOLOGIA. NO MESMO ANO, OCORRE A 

CRIAÇÃO DO NAPE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA 
PSICOLÓGICA AO ESTUDANTE), QUE FUNCIO-
NA EM CARÁTER EXPERIMENTAL ATÉ O ANO 

SEGUINTE, QUANDO PASSA A SER DEFINITIVO

o que incluía cada um deles lecionar 
mais de uma disciplina, “em alguns 
casos até sem muita competência 
para fazê-lo, porque nem todos ti-
nham formação para dar um curso 
de Metodologia da Pesquisa, por 
exemplo, porque é especializado”. O 
primeiro ano (1973) foi mais pesado, 
mas ao longo do período a chefe de 
Departamento e coordenadora do 
processo, Odair Perugini de Castro, 
foi tratando dos concursos neces-
sários para os semestres seguintes. 

Alguns profissionais foram con-
vidados para suprir carências espe-
cíficas, com a aprovação do reitor 
Homero Jobim, que apoiou todas 
as iniciativas em prol da Psicologia. 
Dentre os que vieram para cá con-
vidados estão docentes como Mar-
ta Brizio e José Luiz Caon. Um ano 
depois de sua fundação, já tinha 
grupos de pesquisa e dava início a 
uma trajetória de crescimento con-
tínuo. “Hoje o curso é um dos pri-
meiros do Brasil e eu digo ao César 
Augusto Piccinini (diretor do Insti-
tuto em 2013), que foi meu aluno, 
‘não te vangloreia muito, porque 
a semente é que foi bem planta-
da, mas vocês continuaram bem’.” 

Sua ligação com a Psicologia 
vem desde os tempos em que le-
cionava na ESEF e se deu – em sua 
opinião – porque sempre se vincu-
lou muito ao ser humano. Conta que 

quando dava aula de Educação Físi-
ca nos colégios Nossa Senhora da 
Glória e Rui Barbosa, notava que as 
gurias reclamavam porque tinham 
que usar um calção comprido para 
as atividades. Elas acabavam faltan-
do a muitas aulas e levando muitos 
atestados médicos para não ter que 
passar por aquilo. Isso a fez refletir e 
buscar entender porque as pessoas 
reagem dessa maneira e costumam 
ter problemas históricos com o pró-
prio corpo. Segundo Odair, para o 
adolescente é uma questão compli-
cada porque seu corpo está mudan-
do muito, para o adulto porque há 
muita cobrança social sobre e depois 
para o velho, porque a velhice come-
ça no corpo: as primeiras coisas que 
aparecem são as perdas muscular, 
óssea e a de força. “Então, tem nexo 
essa minha preocupação daquela 
época: por que essas gurias fogem, 
se é bom cuidar do corpo? Acho que 
esse é o marco que me despertou 
para a Psicologia, para ter um conhe-
cimento maior e tentar ajudar como 
tenho ajudado, tenho certeza disso.” 
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1979 
O CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
RECONHECE O CURSO DE PSICOLOGIA 
DA UFRGS. NO MESMO ANO, É CRIADA A 
CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

O problema do corpo é um pon-
to que merece destaque também na 
UNITI e apesar das sucessivas tenta-
tivas para que seja superado ou mi-
nimizado, ainda não houve grande 
avanço. A sua idealizadora explica 
que a Universidade para a Terceira 
Idade não tem professores. Ao gran-
de grupo de cerca de 110 pessoas é 
oferecida uma série de subprojetos 
que são coordenados por algumas 
das próprias integrantes. As pesso-
as matriculadas têm várias opções e 
escolhem aquelas com as quais têm 
mais afinidade ou se encaixam me-
lhor no seu horário disponível. Todo 
projeto tem a liberdade de direção, 
de como fazer as coisas, desde que 
siga o tema geral estipulado para o 
semestre. Segundo Odair, a UNITI 
chegou a ter doze subprojetos, “mas 
o ‘corpo’ é um que, em geral, não vai 
adiante” porque há uma grande difi-
culdade para aceitá-lo quando se en-
velhece. “Tivemos várias atividades 
vinculadas ao corpo – como teatro – 
mas os subprojetos mais expressivos 
nesse sentido sempre implodem. É 
uma característica, porque a velhice 
assusta. Além disso, a mídia explo-
ra muito o outro lado, assim como a 

publicidade, na qual os velhos apa-
recem muito bem dispostos, fazen-
do ginástica, levantando as pernas 
como se fossem capazes de fazer 
tudo como quando tinham 35 anos.” 

A decisão de implantar um pro-
jeto com atividades permanentes 
para a parcela da comunidade que 
tem mais de 65 anos de idade sur-
giu logo após os professores Odair 
Perugini de Castro e Luiz Osvaldo 
Leite regressarem de um curso de 
especialização que fizeram em San 
Diego, Califórnia (EUA). De volta a 
Porto Alegre, ela recebeu o convite 
para falar sobre Psicologia num pro-
grama social que havia no Colégio 
Bom Conselho. A iniciativa era de 
duas senhoras da comunidade, que 
estavam interessadas em participar 
do Curso de Atualização para Mu-
lheres, e convidavam profissionais 
da Sociologia, Filosofia e Psicolo-
gia para falar às 250 inscritas. Ela 
aceitou, mesmo sem experiência, e 
diz que foi aprendendo, inclusive a 
envelhecer. Quando o programa foi 
encerrado, Odair pensou em trans-
portar a ideia para a UFRGS e, no 
segundo semestre de 1990, o pro-
jeto foi inaugurado como um curso 
de extensão. “Quando divulgamos, 
se inscreveram mais de 200 mu-
lheres e não tínhamos onde colo-
car tanta gente, então realizamos 
a atividade em um grande salão e 

1991 
TOMANDO POR BASE SUA EXPERIÊNCIA COMO 

PROFESSORA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
PARA MULHERES (DO COLÉGIO BOM 

CONSELHO), CRIA E PASSA A COORDENAR A 
UNITI (UNIVERSIDADE PARA A TERCEIRA IDADE)

2009
É UMA DAS 75 PESSOAS HOMENAGEADAS  

NA SOLENIDADE DO 75º ANIVERSÁRIO  
DA UNIVERSIDADE

depois dividimos o grupo em turmas 
que tinham aulas em dois dias dife-
rentes. Daí ficou impossível, porque 
não tínhamos condições de funcio-
nar em dois dias, pois não havia 
gente para isso, por isso decidimos 
limitar o grupo a um número bem 
menor de pessoas e atualmente 
fica entre 100 e 150 participantes.”

A receita para o sucesso da ini-
ciativa está no fato de que se renova 
a cada semestre e também na sua 
mensagem que contém expectativa 
de bem-estar e de vida boa. “Traba-
lhamos para que o velho reconstrua 
a identidade, porque ele não tem 
mais as referências que teve: foi pai 
ou mãe, irmão ou irmã, amigo e pa-
rente de alguém e, de repente, todo 
mundo se foi e ficou velho e sozinho.” 
Apesar de não ser o foco da propos-
ta, a coordenação pode convidar al-
gum profissional para conversar com 
o grupo, se o tema for muito rele-
vante e assim o exigir para que algo 
novo seja acrescentado ao debate 
ou sirva como mobilizador. Em geral, 
no entanto, os projetos são desen-
volvidos pelas próprias integrantes. 
“Nós temos um projeto muito bom, 
que é o cine-debate, em que elas es-
colhem um filme, estudam tudo so-
bre a história, direção, personagens 
e elenco e, depois de assisti-lo, de-
batem o que viram e levam ao gran-
de grupo”, comenta a professora. O 

projeto de cultura também é consi-
derado muito bom, pois as mulheres 
vão a exposições e fazem pequenas 
viagens a locais tradicionais, históri-
cos. Odair salienta, também, o que é 
chamado de “Longevidade criativa” 
e que tem relação direta com a pro-
posta por mostrar que para envelhe-
cer saudavelmente é preciso ser cria-
tivo. “O longevo pode ser criativo em 
tudo, até em coisas simples do coti-
diano, como na hora de comprar um 
tomate, encontrando um lugar onde 
ele é mais bonito e mais barato.”

Em sua opinião, havia uma de-
manda de propostas nesse sentido 
e a contribuição da UNITI para a so-
ciedade tem sido muito grande. Ou-
tro aspecto importante da atividade 
é seu efeito multiplicador. A grande 
maioria das mulheres volta para a 
comunidade e faz trabalho voluntá-
rio, seja nos hospitais ou em casas 
geriátricas, cantando ou contando 
histórias para doentes, esquecidos 
ou excluídos.  
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A equipe coordenadora já publi-
cou quatro livros sobre a experiên-
cia da UNITI e está juntando mate-
rial das integrantes para pesquisa e 
quer que a quinta obra seja o livro 
delas. “Nós só vamos orientar, usan-
do todo o material que já recolhe-
mos.” A professora conta que um 
dia fizeram a pergunta: ‘é o velho um 
perdedor?’ e a riqueza das respostas 
foi fantástica. “A maioria diz que não 
é perdedor, mas não é a totalidade. 
Elas falam e justificam ‘nós perde-
mos coisas, mas construímos outras 
e ganhamos umas também’ e falam 
muitas coisas.” Uma das suas maio-
res satisfações é saber que esse 
projeto tão bonito ao qual dedicou os 
últimos 23 anos agora está sendo re-
conhecido pela instituição, em espe-
cial o reitor Carlos Alexandre Netto.  

De todos os cargos e funções 
que teve e ainda tem, o que Odair 
mais gostou de fazer foi lecionar, 
embora seja também pesquisado-
ra. A doutora em Pedagogia diz que 
sempre foi muito próxima do aluno. 
Nesse sentido pode-se dizer que era 
uma educadora que sabia trans-
mitir e nunca deixava de estudar e 
foi paraninfa em diversas oportuni-
dades e homenageada por quase 
todas as turmas. Por isso, quando 
alguém lhe pergunta o que ela é 
sempre responde: ‘sou professora’ , 

porque esse é o título que conside-
ra mais importante. Em termos de 
gratificação pessoal coloca no mes-
mo patamar a criação do curso de 
Psicologia e a da UNITI. O mais rele-
vante em ambos os casos foi o de-
safio, mas não por si mesmo e sim 
pelas ações que eles determinaram.

Sente um grande orgulho quan-
do um ex-aluno seu torna-se do-
cente e começa a galgar postos na  
UFRGS, como ocorreu, por exemplo, 
com Cleci Maraschin, Liliane Froe-
ming e César Augusto Piccinini. Os 
momentos de maior felicidade de 
sua vida têm relação com as de-
monstrações de respeito e carinho 
que recebeu. “Quando a Universi-
dade fez 75 anos eu fui uma das 
75 pessoas escolhidas e homena-
geadas. Aquilo me emocionou e 
estimulou muito porque é um reco-
nhecimento e agora, bem recente-
mente, em novembro do ano passa-
do (2012), o título de Emérita que 
– confesso – jamais imaginei que 
poderia ser contemplada com ele.”

Ainda na ativa e sem planos de 
parar, a polivalente Odair Perugini 
de Castro comenta que viveu e vive 
intensamente tudo o que fez na Uni-
versidade. Trabalhou “sempre com 
muito amor, com gosto e com uma en-
trega total em termos profissionais”. 

A PROFESSORA PARTICIPOU DA CRIAÇÃO DO 
CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE, CUJA 

SEDE ERA O PRÉDIO DO CICLO  
BÁSICO – QUE ATUALMENTE ABRIGA O  
INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UFRGS
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OTTO KOLLER 

2012 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

A aquisição de terras para a 
instalação do Centro Agronô-
mico, então localizado no mu-

nicípio de Guaíba, foi um importante 
salto qualitativo no ensino, na pes-
quisa e na extensão da área agrope-
cuária da Universidade. Transcorria 
o ano de 1959, e o objetivo à época 
era transferir a recém-federalizada 
Faculdade de Agronomia e Veteri-
nária para lá. Algum tempo depois, 
o Centro se tornou Estação Experi-
mental e aquele local passou a inte-
grar o município de Eldorado do Sul.

Um dos primeiros a morar lá foi 
Otto Carlos Koller, filho de agricul-
tores nascido na Linha Estreito do 
Rio Uruguai, no interior de Marce-
lino Ramos (RS). Veio para Porto 
Alegre antes de cursar o segundo 
grau e em seguida fez vestibular 
para Agronomia na UFRGS, sendo 
classificado em primeiro lugar. Logo 
após a sua formatura, em 1961, foi 
convidado a trabalhar como enge-
nheiro agrônomo, na categoria de 

DEDICAÇÃO INVESTIDA NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS TRAZ 
RETRIBUIÇÃO E RECONHECIMENTO

“Esse é um aspecto da universidade 
que mudou e acho que foi para melhor, 
porque quando eu entrei na faculdade 
não havia concurso.”

técnico científico, na nova fazenda 
que os estudantes chamavam de 
Novafac, em alusão à capital fede-
ral Brasília, inaugurada à época e 
apelidada de Novacap. Por ter sido 
aluno da instituição, sabia que no 
Campus do Vale não havia espaço 
suficiente para pesquisa de campo, 
para fazer pomares e lavouras repre-
sentativas da agricultura do estado. 
As turmas precisavam ser levadas 
em excursões para as aulas práti-
cas, por isso estas não eram muito 
frequentes. Refletiam na sua forma-
ção as dificuldades de não terem 
seu próprio espaço, por isso os jo-
vens festejaram a compra do Centro.

O contrato era para atuar no se-
tor de Fruticultura, que é um ramo do 
qual o docente gosta até hoje, o que o 
deixou muito feliz. Durante oito anos, 
residiu e trabalhou no Centro, reali-
zando atividades técnicas, de ensino 
e de pesquisa. Casou-se em seu pri-
meiro ano lá (1962), apesar de ga-
nhar um salário baixo e cumprir uma 
carga de nove horas diárias. No local 
só havia energia elétrica à noite, pro-
duzida por um gerador que era des-
ligado às 22 horas. Como ele tinha 
sido criado no meio rural, a situação 

1961 
É INAUGURADO O CENTRO AGRONÔMICO, QUE 
ANOS MAIS TARDE PASSA A SER CHAMADO DE 

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRONÔMICA
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de precariedade não o incomodava, 
mas a questão econômica era um 
pouco mais delicada. Por essa razão, 
uma de suas grandes alegrias foi 
seu enquadramento como servidor 
da Universidade, ocorrido em 1966 
com efeito retroativo a 1964. Aquele 
foi um período de muito crescimen-
to, com o início das construções e 
das instalações no local, e também 
da estruturação de setores, como o 
de Horticultura e Silvicultura, pelo 
qual se tornou responsável técnico.

Outra satisfação que sentiu foi 
quando recebeu a proposta de le-
cionar na vaga de um titular que se 
aposentara, mesmo estando ainda 
como técnico. Aceitou e ficou em 
desvio de função por dois anos, tem-
po em que deu aulas de Fruticultu-
ra e Silvicultura por um salário que 
correspondia à metade do que re-
cebiam os auxiliares de ensino. Era 
a época da “revolução” e não havia 
a necessidade de participar de con-
curso para entrar na instituição ou 
trocar de categoria, e Koller resolveu 
pedir para passar a professor, já que 
exercia tal função. Chegou a fazer 
uma pequena greve de uma sema-
na e estava recebendo apoio dos 
outros colegas até que “o chefe do 
Departamento me deu uma carta do  
vice-reitor pedindo que eu levasse 

em consideração pelo menos a si-
tuação dos alunos que não iam se 
formar – lecionava no quarto ano 
– e que por eles eu continuasse a 
dar aulas”. Voltou, mas sua luta já 
tinha se tornado visível e teve al-
guma influência – em sua opinião 
– para que aprovassem seu pedido 
de licença para fazer mestrado na 
USP (Universidade de São Paulo) 
em Piracicaba. Feliz por ter obtido 
licença para o mestrado, resolveu 
emendar com o doutorado, termi-
nando os dois cursos em apenas 
três anos. No meio desse perío-
do, foi aprovado em concurso pú-
blico para professor assistente da 
UFRGS na área em que lecionava.

Em 1989, o docente optou pela 
aposentadoria por tempo de ser-
viço, mas, como já tinha bolsa de 
produtividade de pesquisa do CNPq, 
comunicou a decisão à entidade e 
imediatamente recebeu uma com-
plementação de professor adjunto 
para titular e continuou atuando 
na pesquisa e na pós-graduação 
até 2008. Participou do Comitê de 
Agronomia do CNPq na condição de 
representante da Agronomia, inte-
grando reuniões para julgamento de 
projetos de pesquisa e de conces-
são de bolsas, tudo baseado na pro-
dutividade dos candidatos. Ele con-
ta que há 40 anos o Brasil estava 
muito atrasado em termos de pes-

1961
CONCLUI O CURSO DE AGRONOMIA PELA UFRGS 
E VAI TRABALHAR NO CENTRO RECÉM-CRIADO

quisa e de publicações científicas (o 
que não ocorria na Agronomia, que 
estava bem à frente nesse sentido), 
com baixo volume de trabalhos pu-
blicados, e o governo estimulou o 
mestrado, o doutorado e a pesqui-
sa científica. O ensino acompanhou 
essas medidas, se beneficiou de-
las, mas a extensão ficou relegada 
a um plano secundário. Um artigo 
de divulgação técnica para uma re-
vista de grande circulação até hoje 
praticamente tem pouco valor, mas 
os que são escritos para publica-
ções científicas nacionais e inter-
nacionais são muito valorizados. 

Passou dois anos e meio traba-
lhando no seu sítio em Viamão com 
produção de frutas – fruticultura e 
citricultura – e se dedicando tam-
bém a escrever alguns trabalhos 
com resultados de pesquisas que 
ainda não tinham sido publicados. 
A destruição de quase tudo por um 
tornado que devastou aquela região 
coincidiu com um convite para voltar 
à UFRGS, feito pelo chefe de Depar-
tamento. “Foi muito bom, porque 
havia algumas coisas que eu que-
ria resolver na Universidade e tive a 
oportunidade de voltar. Novamente 
me enchi de alunos de mestrado e 
doutorado, consegui recursos do 
CNPq para investir em cursos e re-
ativar a pesquisa na Estação Experi-
mental, que estava muito defasada 

em termos materiais.” Diz que, por 
outro lado, como professor aposen-
tado, ele se sentia um pouco des-
confortável, mesmo que tenha sido 
muito bem recebido e estabeleci-
do uma convivência excelente com 
os colegas. Não é todo mundo que 
entende alguém que volte da apo-
sentadoria sem ser recontratado e 
trabalhando praticamente de graça. 

Durante seu período na Estação, 
além das atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, atuou também na 
parte administrativa, seja como res-
ponsável por setor ou como subs-
tituto do diretor por mais de dois 
anos, administrando uma grande 
equipe de funcionários. Na Facul-
dade de Agronomia, onde foi lotado 
ao vir para Porto Alegre, foi chefe 
de Departamento, coordenador de  
pós-graduação e vice-diretor da uni-
dade, voltando a lidar principalmen-
te com os funcionários. “Esse é um 
aspecto da Universidade que mudou, 
e acho que foi para melhor, porque 
quando eu entrei não havia concur-
so e vários dos professores da Agro-
nomia eram filhos de catedráticos. 
Ficava uma questão de clã, de dinas-
tia dos catedráticos. Funcionários, 
então, principalmente na Agrono-
mia, que era mais retirada em rela-
ção à cidade, eram famílias inteiras.”

1973
TORNA-SE MESTRE EM FITOTECNIA PELA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
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O docente explica que, naquela 
época, quem estava trabalhando 
colocava quem queria na faculda-
de, seja na secretaria, para ser da-
tilógrafo ou em laboratórios. Em 
alguns casos, eram pessoas “que 
não tinham terminado o primeiro 
grau, nunca tinham visto uma má-
quina de escrever na frente, então 
era difícil exercerem bem as fun-
ções para as quais foram contrata-
dos”. Para escrever seus artigos, 
os professores tinham de aprender 
datilografia, porque do contrário não 
conseguiriam publicar nada. Ele 
conta que, por volta de 1980, co-
meçaram os concursos e, com isso, 
melhorou bastante a qualificação do 
pessoal e a qualidade do trabalho. 

Em relação às construções que 
há dentro do campus da Faculdade 
de Agronomia, Koller explica que as 
oito casas consecutivas, situadas ao 
lado do prédio central da Faculdade, 
ao longo da Avenida Bento Gonçal-
ves, eram residências de servidores 
que depois foram transformadas em 
laboratórios, gabinetes de professo-
res e salas para alunos de pós-gra-
duação. Casado com uma filha de 

funcionário da Veterinária que mora-
va nos fundos do campus, perto do 
morro Santana, conviveu muito com 
trabalhadores que moravam ali. “An-
tigamente, a ideia da direção era, 
inicialmente, que famílias de funcio-
nários residissem no campus, o que 
significava que à noite, aos sábados 
e domingos eles estavam lá quase 
como que vigilantes, pois impediam 
invasões.” Como vice-diretor, enfren-
tou pequenos desentendimentos en-
tre os moradores e, também, o fato 
de que muitos tinham se aposen-
tado e continuavam lá porque não 
queriam sair das casas. “Pessoas 
que tinham habitado lá durante 30 
ou 40 anos tiveram a oportunidade 
de fazer uma economia para com-
prar algum imóvel ou um terreno 
ao se aposentar, pois não tiveram 
despesas com aluguel, água, luz e 
transporte, além disso, existiam fa-
cilidades das instituições bancárias 
para financiar, por isso começamos 
a pedir as residências de volta e dar 
prazos para a entrega, o que me 
rendeu, inclusive, inimizades.” Hoje 
que as edificações estão totalmente 
recuperadas e até os porões foram 
reaproveitados como laboratórios, 
aquelas mesmas pessoas reconhe-
cem os benefícios para a institui-
ção da reapropriação dos espaços.

Antigamente, havia também 
umas casas do outro lado do Arroio 

1975
PASSA A SER DOUTOR EM SOLOS E NUTRIÇÃO 
DE PLANTAS PELA USP

1966 
OCORRE MUDANÇA EM SEU ENQUADRAMENTO  
NA INSTITUIÇÃO PASSANDO DE SERVIDOR 
TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA DOCENTE

Dilúvio, perto do restaurante univer-
sitário, que foram cantinas usadas 
para fazer vinho e que na época em 
que o professor estudou Agronomia 
já não funcionavam mais com essa 
finalidade. Antes de ser criada a Casa 
do Estudante, elas serviam de resi-
dência a alunos, que as chamavam 
“a casa dos moradores da cantina”. 
Como eles tinham de atravessar o 
Arroio para ir até lá, eram apelidados 
de “capinchos” (capivaras). Depois 
de serem desocupadas pelos jovens, 
as construções foram utilizadas por 
duas famílias durante quase uma 
década, e quando Koller era vice-di-
retor houve a tentativa de instalar no 
local um grupo de pessoas sem vín-
culo empregatício com a instituição, 
mas foi possível contornar a situação 
e, posteriormente, demolir as edifica-
ções, para evitar novas ocupações. 

Pensando no aspecto pessoal 
sobre sua história na UFRGS, o do-
cente acredita que fez várias coisas 
que valeram a pena, mas o que mais 
recompensa, em sua opinião, é a de-
dicação investida na formação dos 
alunos de graduação e, em especial, 
de pós-graduação, porque sente a 
retribuição e o reconhecimento da 
parte deles até hoje. “E isso que eu 
era exigente e ainda sou reconheci-
do por eles por essa característica.” 
Conta que a maioria está em institui-
ções de pesquisa e em outras univer-

sidades, em espaços de projeção no 
Paraná, em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul, e que esse é o melhor 
retorno, “o do investimento em re-
cursos humanos, que é muito gratifi-
cante porque multiplica o trabalho”.

Avaliando a relação profissional 
em termos institucionais, crê que 
sua maior contribuição à Universi-
dade foi sua produção científica, de 
pesquisa, desenvolvida basicamen-
te sobre Citricultura – que foi o seu 
campo de estudos no mestrado e 
no doutorado –, mas que abrangem 
também abacate, abacaxi e outras 
culturas. “Não considero que eu te-
nha sido algo fenomenal, mas todas 
as minhas pesquisas tinham como 
sentido a melhoria da produtividade 
e o aumento da qualidade das frutas 
cítricas ou de abacates, e isso foi atin-
gido.” Seu trabalho permitiu compro-
var que quanto maior o número de 
plantas por unidade de área, maior 
a produção nesse espaço físico, o 
que gerou o aumento significativo da 
população de árvores por hectare no 
estado, passando de 200 para 600. 

Da sua época de aluno, destaca 
a atuação de alguns docentes que 
foram fundamentais em sua forma-
ção. Um deles foi o professor Álvaro 

1989 
PEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO

1989 – 2008
TRABALHA COMO PROFESSOR CONVIDADO DA 

UFRGS E PESQUISADOR DO CNPQ
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Machado Xavier, que era titular e 
trabalhava na Secretaria de Agricul-
tura, tendo se tornado paraninfo de 
várias turmas. Koller explica que, 
apesar de não ser pesquisador, o do-
cente tinha uma cultura geral muito 
grande e dava aulas muito boas de 
fruticultura, práticas inclusive. Outro 
que era muito valorizado pela turma 
em geral era Luiz Carlos Pinheiro Ma-
chado, de Zootecnia, que foi cassado 
pela revolução, “por ser muito bom 
professor e muito dinâmico”. Depois 
que voltaram os direitos civis indivi-
duais, ele fez concurso para titular 
na Universidade Federal de Santa 
Catarina, foi aprovado e de lá pediu 
transferência para voltar à UFRGS.

Para o Emérito, a Agronomia 
cresceu muito nas últimas décadas 

– tanto em termos de quantidade de 
docentes como de qualidade acadê-
mica –, e os estudantes de hoje estão 
muito bem orientados. Para exempli-
ficar o progresso conquistado ao lon-
go desse tempo, cita a diversificação 
do ensino para abranger a maior par-
te de culturas possível, entre as va-
riedades nativas e as introduzidas no 
estado, e a ampliação do campo de 
atuação no que diz respeito à pesqui-
sa e à extensão. A partir da parceria 
estabelecida com a Emater (Empre-
sa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural) e com a Associação de Produ-
tores, a Universidade passou a tra-
balhar diretamente com o agricultor, 
ajudando a resolver seus problemas 
específicos e buscando alternati-
vas inovadoras para seus pomares.

O PROFESSOR OTTO KOLLER PARTICIPOU DA 
CRIAÇÃO DO CENTRO AGRONÔMICO, 

HOJE ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRONÔMICA, 
LOCALIZADA EM ELDORADO DO SUL, RS
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PAULO PEREIRA LOURO FILHO

2009 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

Recebeu o título de Professor 
Emérito quase trinta anos 
depois de ter se aposentado, 

mas considera que esse foi o mo-
mento mais importante de toda a 
sua carreira. Na opinião de Paulo Pe-
reira Louro Filho, essa é a maior ho-
menagem que um docente pode ga-
nhar de uma universidade. Quando 
foi realizada a solenidade de sessen-
ta anos de formado (2005), teve a 
honra de ser convidado a fazer o dis-
curso em nome da turma. Aproveitou 
a oportunidade para dizer o que sen-
te pela UFRGS: orgulho e gratidão. 

O fluminense nascido na cidade  
de Petrópolis veio ainda criança 
para o Rio Grande do Sul em virtu-
de da transferência de seu pai, que 
era funcionário público federal. Até 
entrar na Universidade, em 1943, 
estudou sempre em escolas maris-
tas. Prestou vestibular para a então 
Escola de Odontologia que à época 

A MÁQUINA DE ENSINAR QUE DEU IMPULSO À PARTE 
ACADÊMICA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

“O ponto alto da minha vida profissional 
na UFRGS veio de um convênio feito 
com a Fundação Kellog que coordenei 
quando era diretor do Centro de 
Pesquisa em Odontologia Social (CPOS).”

era um curso anexo à Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre – e funcio-
nava no porão do prédio – em que 
se graduou como Cirurgião Dentis-
ta em dezembro de 1945. É desse 
período de estudante que resgata 
uma das situações que o deixaram 
mais feliz. Foi quando o professor 
interino da cadeira de Patologia e 
Terapêutica Aplicada, José Chaher, o 
convidou para ser aluno interno da 
disciplina. “Esse foi o ponto em que 
comecei realmente a minha carreira 
dentro da instituição”, comenta. Ele 
estava no segundo ano do curso. 

Essa experiência lhe valeu um 
novo convite, logo após a formatura, 
de continuar como assistente volun-
tário. Aceitou e realizou a atividade 
sem qualquer remuneração durante 
dez meses até que foi solicitada a sua 
nomeação como professor assisten-
te da cátedra, em outubro de 1946. 
De acordo com o estatuto que havia 
na Medicina, a pessoa que depois de 
dois anos fosse assistente teria que 
se submeter ao concurso de livre-do-
cente. O concurso foi realizado em 
1948 e, além de mudar sua situação 

1945 
OBTÉM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO COMO CIRUR-
GIÃO DENTISTA PELA ESCOLA DE ODONTOLOGIA 

DA FACULDADE DE MEDICINA DE 
PORTO ALEGRE
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funcional e consequente status na 
carreira, teria também repercussões 
futuras que nem imaginava naque-
le momento. Defendeu tese ante a 
banca examinadora e o resultado foi 
homologado pela congregação da 
Faculdade, passando a ser professor 
de Patologia e Terapêutica Aplicada. 

Em 1957, a Odontologia e a Far-
mácia deixaram de ser curso anexo à 
Medicina para se tornarem faculda-
des. Com as novas unidades foram 
criadas diversas cadeiras básicas e 
aprofundadas outras que não eram 
tão satisfatoriamente desenvolvidas 
antes. Naquele momento de transi-
ção, os livre-docentes, que eram a 
maioria, sentiam dificuldade para 
transmitir aos alunos os seus conhe-
cimentos e de desenvolver suas ativi-
dades de professor. Para que melhor 
pudessem desempenhar a função, 
solicitaram à professora Graciema 
Pacheco, da Faculdade de Educa-
ção, o planejamento de um curso es-
pecífico para docentes de Odontolo-
gia. Além dela, também lecionavam 
Ana do Amaral, Loremi Saldanha e 
Juracy Marques, com quem Louro vi-
ria a se casar algum tempo depois.

Por sugestão do professor 
Chaher, ele começou a estudar para 
o concurso para catedrático de Mi-
crobiologia “que seria realizado em 
algum momento”. Sua preparação 
foi feita em várias instituições, das 
quais destaca como a mais impor-
tante o atual Instituto Osvaldo Cruz, 
que se chamava Instituto Mangui-
nhos. Passou, também, uma tem-
porada num dos laboratórios da 
Faculdade de Medicina da Praia Ver-
melha (onde era a Universidade do 
Brasil), tendo ficado por nove meses 
morando no Rio de Janeiro exclusi-
vamente para estudar. Em 1958, 
se submeteu ao concurso, mas an-
tes já havia sido nomeado professor 
catedrático interino da disciplina. 

Paralelamente à formação espe-
cífica para o concurso, ele aprovei-
tava as noites para se aperfeiçoar 
numa área em que tinha se tornado 
especialista quase que por acaso: a 
Periodontia. Quando participou do 
certame de 1948, o ponto sortea-
do para que desenvolvesse foi Pe-
riodontose, nome dado pela escola 
alemã às doenças da gengiva e que 
no Brasil era chamado de “piorreia”. 
Precisou ampliar seus conhecimen-
tos sobre o tema, o que fez com que 
os colegas passassem a lhe man-
dar pacientes com esse problema. 
Naquela época, o único a lecionar a 
matéria era Manuel Saldanha, con-

1946 
É NOMEADO PROFESSOR ASSISTENTE  
DA CÁTEDRA DE PATOLOGIA E TERAPÊUTICA 
APLICADA

1948
PARTICIPA DE CONCURSO PARA  
TORNAR-SE LIVRE-DOCENTE

siderado “charlatão” como qualquer 
outro dentista que ousasse dizer que 
tratava piorreia, porque a maioria 
pensava que não tinha cura. “A Pe-
riodontia, aquilo que antes era char-
latanice, agora é uma especialidade, 
inclusive com curso de doutorado 
na nossa e em várias outras institui-
ções de ensino superior do Brasil”, 
comenta o docente e acrescenta 
que um dos maiores especialistas da 
área é o professor Rui Vicente Opper-
mann, vice-reitor da Universidade.

O profissional que um dia se tor-
nou assessor da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), da Capes e do 
CNPq e como tal viajou diversas ve-
zes pelo Brasil e por muitos países do 
mundo, naquele tempo tinha medo 
de sair de Porto Alegre e deixar a Fa-
culdade e seu consultório. No tercei-
ro convite feito pela professora Juracy 
“já não havia mais pretexto” e acei-
tou acompanha-la aos EUA. Durante 
um ano a partir de julho de 1968 
fez estágio na cidade de San Fran-
cisco, no Dental Health Center, com 
bolsa da Secção Dental da Pan Ame-
rican Health Organization (PAHO). 

Nesse período, elaborou um tra-
balho sobre Prevenção de Doença 
Periodontal, acompanhou vários 
programas de Educação Dental e 
se aperfeiçoou na atividade docen-
te, além de ter conhecido o material 
lá existente sobre Metodologia de 

Ensino e sobre Protocolo de Pes-
quisa. Essa ferramenta criada na 
técnica de Instrução Programada, 
à época era chamada de “máquina 
de ensinar” e já havia sido traduzida 
para o português na Escola de Saú-
de Pública da Universidade de São 
Paulo. Retornou dos Estados Unidos 
com a missão de tentar desenvolver 
uma tecnologia semelhante àquela, 
o que ocorreu algum tempo depois 
através de um convênio com a Fun-
dação Kellog. No tempo em que ele 
estava no exterior ocorria no Bra-
sil a implantação da Reforma Uni-
versitária que havia sido estudada 
e aprovada pelo Governo Federal 
vários anos antes. Com a extinção 
das cátedras e criação dos institu-
tos e departamentos, a Odontologia 
passou a ter setores e as cadeiras 
do ciclo básico foram transferidas 
para os institutos, o que afetava di-
retamente a atividade de Paulo Lou-
ro, pois a disciplina de Microbiolo-
gia não estaria mais na Faculdade.

Ao voltar, passou a ser docente 
titular do Departamento de Odon-
tologia Preventiva e Social graças à 
sugestão do professor Carlos Reinal-
do Mendes Ribeiro, que também me-
diou os trâmites oficiais necessários 
para que ele permanecesse na sua 

1957 
A ODONTOLOGIA E A FARMÁCIA DEIXARAM DE 

SER CURSOS ANEXOS À MEDICINA PARA SE 
TORNAREM FACULDADES
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unidade. Em 1971, propôs e firmou 
o acordo que considera mais impor-
tante de sua carreira. “O ponto alto 
da minha vida profissional na UFRGS 
veio de um convênio feito com a Fun-
dação Kellog, que coordenei quando 
era diretor do Centro de Pesquisa 
em Odontologia Social (CPOS)”, co-
menta. Com duração de três anos e 
depois renovado por igual período, 
o programa era constituído por três 
diferentes projetos que deram um 
grande impulso à parte acadêmica 
da Faculdade. O primeiro consistia 
em uma atividade que promovesse 
a melhoria da qualidade de ensino, 
o segundo tratava da incorporação 
de novas tecnologias para a educa-
ção e o terceiro buscava o aumento 
e a atualização do acervo da biblio-
teca. Além da coordenação geral, 
ele era o responsável pela parte da 
qualificação docente e aproveitou 
a oportunidade de dispor de recur-
sos financeiros para tentar desen-
volver uma “máquina de ensinar”.

A metodologia de instrução pro-
gramada facilitava muito a vida dos 
alunos, que a qualquer momento 
podiam resolver suas dúvidas sem 
ter de chamar um professor. Com 
a instalação de novos equipamen-
tos o centro audiovisual da unida-

de foi modernizado e possibilitou a 
realização de vários programas de 
ensino em que era possível lembrar 
noções teóricas e procedimentos 
práticos (através de sua filmagem 
e gravação em videocassete). Es-
ses cursos e os que foram trazidos 
dos Estados Unidos ficavam à dis-
posição dos estudantes nas cinco 
cabines criadas especialmente para 
esse fim. Para medir seu conheci-
mento, o jovem podia acionar uma 
espécie de prova interativa em que, 
além de identificar o erro ou acerto, 
havia uma explicação que reforça-
va ainda o entendimento da ques-
tão. Posteriormente, esse material 
foi exposto em diversos congressos 
nacionais e internacionais e gerou 
solicitações para que fosse apre-
sentado em outros estados do país. 

“Acho que minha maior contri-
buição para a Universidade foi a 
realização desse programa com a 
Kellog, porque ele teve uma grande 
repercussão e redundou em con-
vites para ser assessor da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Ensino Superior) e do 
CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico), 
sendo convidado por este último a 
desenvolver um conjunto de livros 
que abrangesse todas as especia-
lidades da Odontologia, separada-
mente”, diz o professor. “Foi algo 

1958 
ATRAVÉS DE NOVO CONCURSO, TORNA-SE 
CATEDRÁTICO

que projetou o nome da Faculdade 
de Odontologia e da Universidade 
no cenário nacional e até internacio-
nal”, completa. Ele acredita, inclusi-
ve, que o projeto teve influência na 
indicação do seu nome para receber 
o que considera a maior honraria, 
o título de Professor Emérito. Em 
2008 o docente concluiu a trans-
formação de todos aqueles recur-
sos em tecnologia mais avançada, 
produzindo um DVD que pode ser 
utilizado em qualquer computador.

O docente, que está com 89 anos 
de idade, lamenta não poder traba-
lhar mais em razão de uma lesão por 
esforço repetitivo. Além do magisté-
rio e das assessorias citadas, exer-
ceu outras funções na instituição 
como as de diretor do CPOS e da Fa-
culdade, além de consultor da Orga-
nização Mundial da Saúde.  Diz que 
seu “casamento com a UFRGS sem-
pre foi muito harmonioso” e que con-
tinua tendo contato com o pessoal 
da Faculdade apesar de estar inativo 
há mais de 30 anos. Foi, inclusive, 
convidado a participar – com suges-
tões – da criação do Hospital Odon-
tológico, que está em construção. 

Paulo Louro diz que uma das coi-
sas que considera mais interessan-
tes em sua trajetória na Universidade 
é que, embora não faça tanto tempo 
assim – porque meio século, depen-
dendo das circunstâncias não é um 

grande período – ele teve a oportu-
nidade de participar da Odontologia 
nos três espaços físicos que ela ocu-
pou. Esteve no porão da Medicina, 
na Rua General Vitorino, e na “nova” 
sede do Campus da Saúde o que lhe 
dá muita satisfação, pois teve “uma 
vivência da evolução da Faculdade 
bastante grande”. Em sua opinião, a 
última mudança foi muito importante 
porque aumentou em praticamente 
quatro vezes a área física disponível 
o que gerou sgnificativa melhoria na 
parte acadêmica também. “Quando 
eu ensinava, o mesmo ambulatório 
era usado pela clínica odontológi-
ca, pela prótese, pela prótese buco-
-maxilo-facial, quer dizer, não havia 
cinco espaços diferentes e quando 
nos mudamos, cada disciplina pas-
sou a ter o seu e dispúnhamos de 
muito mais recursos para trabalhar.”

1968 
VAI À CIDADE DE SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA 

(EUA), PARA REALIZAR ESTÁGIO DE UM ANO NO 
DENTAL HEALTH CENTER

1971 
ASSINA E PASSA A COORDENAR CONVÊNIO EN-

TRE A FUNDAÇÃO KELLOG E A FACULDADE,  
ATRAVÉS DO CENTRO DE PESQUISA EM 

ODONTOLOGIA SOCIAL (CPOS)
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WALDOMIRO CARLOS MANFROI 

2007 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Eu queria disseminar o saber da 
Universidade, a sua importância e 
a distância que existia entre o que 
a sociedade fazia e sabia e o que a 
sociedade conhecia a respeito”.

O GOSTO POR DESAFIOS IMPULSIONOU A CARREIRA DE 
MÉDICO E PESQUISADOR

Ensinar, pesquisar e fazer a 
parte administrativa são ativi-
dades igualmente prazerosas 

desde que feitas com um olhar de 
agente coletivo e social, de um mul-
tiplicador. A afirmação é de Waldo-
miro Carlos Manfroi, o homem que 
decidiu ser médico e pesquisador 
para encontrar maneiras de mini-
mizar o sofrimento dos outros, ser 
professor para socializar seu pró-
prio conhecimento e ser adminis-
trador para ter a oportunidade de 
sensibilizar, congregar as pessoas.

Entrou na UFRGS em 1960 e nun-
ca mais saiu. Além de seu trabalho 
como docente e pesquisador, foi pró-
-reitor de Extensão, duas vezes dire-
tor da Faculdade de Medicina, criador 
e coordenador de um programa de 
pós-graduação, e diz que, se nasces-
se novamente, faria tudo outra vez 
porque se sente realizado profissio-
nalmente e muito feliz como pessoa. 

O momento mais emocionante des-
ses cinquenta anos de relação com 
a Universidade foi, no entanto, o dis-
curso de formatura que fez após ven-
cer um concurso interno para orador 
da turma. “Ver meu humilde pai sen-
tado na plateia, depois de tanto tem-
po sem vê-lo, falar olhando para ele, 
e poder perceber sua alegria, foi uma 
sensação extraordinária”, comenta.

A família vivia em um pequeno 
povoado do interior do estado, perto 
de Palmeira das Missões. O pai era 
um dos poucos adultos que sabiam 
ler e escrever. Dono de um arma-
zém, desses que vendem de tudo, 
tentava ajudar a todos que o pro-
curavam, seja preparando poções 
com produtos homeopáticos para 
pequenos problemas de saúde ou 
atuando como juiz de paz entre os in-
tegrantes da comunidade. Seu esfor-
ço para dar a melhor educação aos 
filhos, mesmo tendo que mandá-los  
para longe para estudar, foi o que 
levou o filho a sentir tão profunda-
mente aquele momento em que 
o sonho de ambos era realizado.

1965 
 CONCLUI A GRADUAÇÃO EM  

MEDICINA PELA UFRGS

1971
CURSA ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA DO 
ENSINO PARA DOCENTES DA SAÚDE NA UFRGS
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Manfroi conheceu a instituição 
em 1959, por intermédio de ami-
gos que moravam em Porto Alegre. 
Além disso, havia ido estudar em 
uma escola pública de Cruz Alta, 
quando o grupo teatral do Júlio de 
Castilhos foi lá apresentar a peça 
“O que é isso, Zacarias?”. Mudou-
-se com a família para a capital e foi 
para o Julinho. Quem queria ingres-
sar no colégio tinha de passar por 
uma espécie de vestibular, que era 
classificatório. Era uma prova, apli-
cada no antigo prédio da Rua Ria-
chuelo. A maioria dos estudantes 
da UFRGS tinha sido “juliana” e fre-
quentemente aparecia alguém fa-
zendo palestras sobre a instituição. 
Com um ensino muito forte, não 
era raro seus alunos serem apro-
vados no primeiro vestibular sem 
precisar de cursinho preparatório. 

Nos primeiros anos da faculda-
de, Manfroi pensava em ser médico 
geral e ir trabalhar em alguma cida-
de pequena. Por isso, desde o se-
gundo ano do curso, passava todo o 
tempo possível na Santa Casa, onde 
aprendeu muito. Quando chegou ao 
quinto ano e ao estágio voluntário, 
escolheu uma enfermaria “porque 
diziam que lá faziam um ensino de 

modo diferente, realizavam pesqui-
sas e alguns falavam inglês, coisas 
que eu não tinha visto no curso ain-
da”. Ficou encantado, pois viu um 
outro lado da Medicina: o científico, 
a vida acadêmica, os seminários, as 
discussões nas reuniões semanais 
dos professores de maior qualifica-
ção de Porto Alegre, que eram os da 
Enfermaria 38. Aquilo o fez mudar de 
ideia e decidir permanecer na capital 
para se aperfeiçoar cada vez mais. 

Conseguiu uma bolsa da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) e, após 
o término da residência, ficou mais 
um ano trabalhando no laboratório 
de hemodinâmica e logo apresentou 
seu primeiro trabalho científico em 
um congresso. Em 1970, começou 
um projeto de pesquisa inovador, 
em que fazia o acompanhamento 
de crianças com cardiopatias du-
rante 15 anos. Com esse trabalho, 
se candidatou a uma vaga de pro-
fessor na Universidade e, como não 
havia concurso à época, foi aceito e 
contratado como auxiliar de ensino. 

Antes mesmo de começar a le-
cionar formalmente, já dava aulas 
para os alunos do quinto ano e ensi-
nava eletrocardiografia. Os estudan-
tes aprendiam, e ele “vibrava com 
aquilo, porque estava socializando 
meu saber e era justamente essa 
a minha ideia”. Em seguida surgiu 

1973 – 1974 
FAZ ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA 
(FELLOW IN CARDIOLOGY) NO ST 
JOSEPH’S HOSPITAL HEALTH CENTER, 
ESTADOS UNIDOS

o curso de Metodologia de Ensino 
para Professores Universitários da 
Área da Saúde, promovido pela an-
tiga Sudesul (Superintendência de 
Desenvolvimento da Região Sul), 
Capes e Faculdade de Educação 
da UFRGS. Fez esse curso de es-
pecialização durante um ano e viu 
que ser professor era muito mais 
do que o que sentia e fazia, e que 
havia outras maneiras de ensinar 
e de aprender. Ficou com uma di-
mensão muito maior da profissão. 

Terminou o curso quando foram 
criados os departamentos, e logo o 
de Medicina Interna o designou para 
ser o responsável pelas técnicas de 
ensino. Transformou as aulas teóri-
cas em seminários de cooperação, 
com participação ativa dos alunos 
nas discussões. Convidou dez estu-
dantes mais adiantados para ser o 
que depois se chamou de monitoria 
(que não existia na época) e criou 
um sistema que incluía um pré-teste 
que os universitários respondiam 
antes de qualquer atividade e um 
pós-teste depois da mesma. “Aqui-
lo deu uma mexida impressionante 
na turma, que começou a reclamar 
por não haver livros suficientes para 
todos poderem estudar e participar 
dos seminários. Foi uma revolu-
ção, e isso me entusiasmou muito.” 

Seu gosto por desafios o levou 
a interessar-se pelo que existia de 

mais difícil, que era a hemodinâmica 
(introdução de um cateter no cora-
ção do doente). Nessa época, surgiu 
nos Estados Unidos um laboratório 
no qual se estudavam as coronárias 
para fazer cirurgia cardíaca, o que 
era uma coisa quase inimaginável 
que estivesse acontecendo. O do-
cente participou de uma seleção 
internacional e, por sua classifica-
ção, foi aceito em vários serviços, 
mas decidiu ir para Syracuse, onde  
Golffredo Gensini tinha introduzi-
do a informática na hemodinâmi-
ca, permitindo o armazenamento e 
a posterior recuperação dos dados 
obtidos. Voltou depois de um ano e 
instalou no Hospital de Clínicas um 
laboratório igual àquele em que ha-
via praticado, inclusive utilizando 
o mesmo formato em seu espaço 
físico, pois sua concepção permite 
que os alunos fiquem em uma sala 
ao lado e acompanhem, por meio 
de painéis de vidro, o procedimen-
to realizado lá dentro. Com a devida 
permissão de quem o havia criado, 
Manfroi trouxe para Porto Alegre o 
know-how desenvolvido nos Estados 
Unidos para atividades de pesquisa 

1979 
 CONCLUI DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: 
CARDIOLOGIA E CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES 
NA UFRGS, COM A DEFESA DA TESE “AÇÃO DA 

NITROGLICERINA SOBRE A FRAÇÃO DE EJEÇÃO 
DO VENTRÍCULO ESQUERDO, EM PACIENTES 

COM COMPROMETIMENTO ANÁTOMO-FUNCIO-
NAL DO MIOCÁRDIO VENTRICULAR ESQUERDO”
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e didáticas. Como a Universidade 
não tinha o equipamento, foi neces-
sário contar com a ajuda do Centro 
de Processamento de Dados, à épo-
ca dirigido por Manoel Leão, para 
armar um sistema de computação 
adequado. Com a ajuda do setor e 
do professor Celso Müller, do Insti-
tuto de Física, foi possível montar, 
no hospital vinculado à UFRGS, o se-
gundo laboratório de hemodinâmi-
ca com dados imediatos do mundo. 

Três vezes candidato a reitor 
e classificado em segundo lugar, 
o docente foi eleito duas vezes di-
retor da Faculdade e coordenador 
da pós-graduação em Cardiolo-
gia.  Em seu primeiro mandato na 
Medicina (1985–1988), criou as-
sessorias da direção (administra-
ção, planejamento, informática e 
formação médica, científica, pós-
-graduação e extensão), formadas 
por professores; implantou a refor-
ma curricular que havia sido apro-
vada em 1979; e, com o apoio da 
Universidade, criou o internato ru-
ral em Itapuã, no qual os estudan-
tes faziam o atendimento à comu-
nidade junto ao médico do posto. 

No segundo período (2001–
2005), encontrou a Faculdade 
numa situação delicada, pois os 
alunos tinham boicotado o Exa-
me Nacional do Ensino de Curso 
e, além disso, uma comissão en-
viada pelo MEC para avaliar o cur-
so havia identificado uma série de 
problemas para os quais deveriam 
ser tomadas providências imedia-
tas, ou ela poderia ser impedida 
de dar diploma. Segundo Manfroi, 
coincidiu que dois meses depois 
surgiram as Diretrizes Curriculares 
para o Ensino de Medicina – as 
primeiras a serem aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação 
e pelo Ministério da Educação –,  
extinguindo o formato do currículo 
mínimo, que era conteúdo e disci-
plinas estanques, e a separação 
até então existente entre o ciclo 
básico e o clínico. Essas diretrizes 
apresentavam uma visão multipro-
fissional, do saber não centrado no 
professor, mas este atuando como 
multiplicador por meio da constru-
ção do conhecimento com os alu-
nos. Previam, ainda, a migração 
da aula teórica para trabalhos em 
grupo e a realização de prática des-
de o primeiro ano junto com o pa-
ciente, em vez de só com o cadáver. 
Seu desafio, então, foi coordenar a 
readaptação de seu currículo, que 
incluía corrigir a questão do inter-

1995 
É ELEITO PARA O CARGO DE DIRETOR DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRGS 

1998 
ASSUME COMO PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO 
DA UFRGS

nato, que era de um ano, quando o 
mínimo tinha de ser de dezoito me-
ses –, atualmente é de dois anos.

Como diretor, coordenou – em 
2002 – o grupo de trabalho que 
elaborou um projeto para concorrer 
ao Programa de Apoio a Mudanças 
Curriculares nos Cursos de Medici-
na (PROMED), patrocinado pelos mi-
nistérios da Educação e da Saúde, 
e com apoio financeiro da Organiza-
ção Pan-americana de Saúde. Con-
templada, a proposta foi uma das 
que serviriam de modelo multiplica-
dor para a implantação das diretri-
zes curriculares no ensino médico 
brasileiro. Em 2004, com apoio da 
Faculdade de Educação, introduziu 
as linhas de pesquisa Educação e 
Saúde nos Programas de Pós-gra-
duação da Medicina. Em função do 
sucesso da iniciativa, coordenou 
um grupo de trabalho da Associa-
ção Brasileira de Educação Médica 
(ABEM) e, posteriormente, integrou 
a comissão instituída pelo Ministé-
rio de Saúde para que a Capes im-
plementasse as linhas de pesquisa  
Pró-Ensino na Saúde (mestrado, dou-
torado e pós-doutorado) e o Mestra-
do Profissional em Ensino na Saúde, 
este destinado aos profissionais da 
rede que trabalham com estudan-
tes de graduação. A Capes oficiali-
zou as propostas e, em 2010, lan-
çou os respectivos editais em que a  

UFRGS recebeu 46 projetos acadê-
micos e 32 de mestrado profissional. 

Como pró-reitor de Extensão, na 
administração do reitor Gerhard Ja-
cob, montou um projeto cujo lema 
era “Extensão é a Universidade na 
sociedade”. Sente orgulho de ter 
conseguido executá-lo com a cria-
ção de 42 grupos interdisciplinares; 
a realização de seminários e con-
gressos no Salão de Atos; programas 
de melhoria do ensino de primeiro e 
segundo graus; a montagem do pri-
meiro projeto-piloto de cata-vento 
para demonstração em Osório – 
onde agora existe o parque de ener-
gia eólica – feito pela Pró-reitoria em 
conjunto com a Engenharia e outras 
unidades; trabalhos sobre biomas-
sa, energia alternativa e recupera-
ção de pequenas quedas d’água. 
“Ali eu queria disseminar o saber da 
Universidade, a sua importância e 
a distância que existia entre o que 
a sociedade fazia e sabia e o que 
a sociedade conhecia a respeito.” 

Na coordenação da pós-gradua-
ção em Cardiologia, cooperou para 
criar o discurso de “saúde”, em vez 

2001 
 É ESCOLHIDO PELA SEGUNDA VEZ  PARA 

O CARGO DE DIRETOR  
DA FACULDADE DE MEDICINA

2004 
 IMPLEMENTA E COORDENA O PROJETO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE 

DA FACULDADE DE MEDICINA, COM APOIO DA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRGS
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de medicina, então todo o progra-
ma - começando pelas Ciências Mé-
dicas, Psiquiatria, Cardiologia e En-
docrinologia – foi aberto para não 
médicos. Diz que, no início, poucos 
professores tradicionais se candi-
dataram a lecionar para pessoas 
de outras áreas. Hoje, a maioria 
dos pós-graduandos é formada por 
profissionais de outros campos que 
não da Medicina, e isso enrique-
ceu muito o programa, fez progredir 
muito a pesquisa em saúde porque 
se começou a ter outro olhar, mais 
interdisciplinar, multiprofissional.

Manfroi avalia que, de todos os 
seus desafios, o que trouxe maior 
contribuição para a UFRGS foi, cer-
tamente, a Pró-reitoria de Extensão. 
Considera uma pena que os núcleos 
interdisciplinares de universidade e 
sociedade não tenham continuado. 
O único que ainda se mantém é o 
de melhoria da qualidade de ensino 
de primeiro e segundo graus. “Foi 
como pró-reitor que tive oportunida-
de de fazer mais coisas e foi uma 
enorme satisfação, uma grande rea-

lização em minha vida poder realizá-
-las.” Apesar de sua aposentadoria 
compulsória aos 70 anos, ainda se-
gue lecionando na pós-graduação e 
orientando dissertações e teses. Há 
mais de três décadas dedica-se tam-
bém a escrever ficção. Diz que esse 
foi o maior e mais difícil de todos os 
seus desafios em termos pessoais, 
porque cada livro tem que ser me-
lhor que o anterior. Atualmente está 
terminando seu oitavo romance.

Lamenta que não tenha realizado 
o sonho da sua geração em relação 
à profissionalização docente. Acre-
dita que a universidade pública bra-
sileira não avalia a importância do 
professor e do pesquisador, que são 
o “grande patrimônio deste país”, e 
é por isso que os doutores hoje es-
tão sendo absorvidos pela iniciativa 
privada. Quem fica na instituição 
sabe que no futuro vai receber uma 
“aposentadoria aviltante”, então 
não é atrativo. “Enquanto o mundo 
todo está investindo em cabeças, 
até pagando para pensar, nós não 
estamos fazendo isso. O problema 
segue aberto na universidade públi-
ca brasileira, é assim que enxergo, e 
não posso dizer diferente da nossa.”

“A UFRGS tem um papel impor-
tantíssimo dentro do estado, apesar 
de não ser tão valorizada social-
mente como foi no passado”, diz o 
professor. Seu desejo é que a ins-

2005 
COORDENA O GRUPO DE TRABALHO DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
MÉDICA (ABEM) PARA A IMPLANTAÇÃO DAS LI-
NHAS DE PESQUISA PRÓ-ENSINO NA SAÚDE EM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES DO PAÍS

2007 
RECEBE O PRÊMIO DEDICAÇÃO À PESQUISA, DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA  
DE CARDIOLOGIA

tituição consiga, junto com as de-
mais, encaminhar uma solução para 
uma questão que julga fundamen-
tal, que é a salarial. “Ela já tem tra-
dição de pesquisa e de relação com 

a sociedade, então, se ela conse-
guir a profissionalização, vai dar aos 
professores a tranquilidade de que 
necessitam, e eles vão se encarre-
gar do progresso da Universidade.”

MANFROI (À MESA, NO CENTRO), ENTÃO  
DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA,  

PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, EM 1986
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YEDA PINHEIRO DICK 

2007 
RECEBE O TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO 
DA UFRGS

“Julgava que tinha que trabalhar de 
graça, pois sempre estudei de graça 
(primário, segundo grau e universidade), 
então me considerava devedora da 
sociedade.”

PIONEIRISMO MARCA A TRAJETÓRIA DA PRIMEIRA MULHER 
A ATUAR NA ÁREA DE QUÍMICA NA UFRGS

Na década de 1950, a pesquisa 
ainda não era muito popular 
entre os professores univer-

sitários, e muitas áreas de conheci-
mento eram quase exclusivamente 
masculinas. Foi nesse contexto que 
Yeda Pinheiro Dick, química forma-
da pela Escola de Engenharia da  
UFRGS em 1949, ingressou na insti-
tuição, tornando-se pioneira no cam-
po em que havia escolhido atuar.

Por ter sido boa aluna, Yeda foi 
convidada pelo chefe da disciplina 
de Físico-química, Luiz Pilla, para 
trabalhar como instrutora de ensi-
no, o que correspondia à etapa ini-
cial da carreira. O ano era 1952 e, 
apesar de ter sido logo contratada, 
com a deflagração de uma greve ge-
ral no país, só pôde assumir o car-
go após o término do movimento 
reivindicatório. Quando começou o 
período letivo, tornou-se a primeira 
mulher a integrar o quadro docente 
da Química e a única profissional da 

Universidade a realizar pesquisas 
em seu campo de atuação, uma vez 
que a atividade praticamente não 
existia. Sempre gostou muito da in-
vestigação científica e, para poder 
se dedicar a essa paixão, comprava 
seus próprios reagentes, sendo que 
os especiais tinha de mandar vir da 
Europa. “Sempre fui pioneira em 
tudo e nunca me dei conta disso”, 
explica, mas reconhece que a situa-
ção tinha também seu lado negativo, 
pois “não podia dar nem um passo 
em falso. Era muito controlada, ob-
servada por ser a única mulher”. 

Assumiu como professora e coor-
denadora do curso de Química do Co-
légio de Aplicação quando o funda-
ram, em 14 de abril de 1954, como 
escola-laboratório da então Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras. Foi 
a responsável pela estruturação da 
área em que lecionava aos estudan-
tes do primeiro e do terceiro anos. 
Comenta que, até hoje, os seus me-
lhores amigos são ex-alunos do colé-
gio em que atuou durante seis anos. 
Diz que os jovens gostavam muito 
porque podiam participar das práti-
cas que ocorriam no laboratório da 

1949
CONCLUI O CURSO DE QUÍMICA PELA 
ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS
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Engenharia Química, o que não era 
comum. Naquela época, as aulas 
eram todas no centro, o que facilita-
va sua rotina de trabalhar em dife-
rentes unidades ao mesmo tempo. 

Em 1955 se casou com o profes-
sor da Medicina Tuiskon Dick, que vi-
ria a ser reitor de 1990 a 1992, e o 
casal foi para a Inglaterra, onde ela 
cursou, na Universidade de Oxford, 
a especialização em Compostos de 
Coordenação. A intenção era fazer 
mestrado, mas naquela época os 
docentes universitários não podiam 
ficar mais de um ano fora do país, 
o que inviabilizava completar os cré-
ditos necessários para a obtenção 
do título. Mesmo sem ter realizado 
o que planejava, salienta que a ex-
periência foi importante para a sua 
carreira porque aprendeu muito no 
campo de compostos de coordena-
ção e em técnicas de pesquisa, além 
de ter trabalhado com cientistas 
reconhecidos internacionalmente. 

Ao retornar a Porto Alegre, fez 
concurso para dar estabilidade à 
carreira e passou com boa classi-
ficação, tornando-se assistente de 
ensino. No novo cargo, ela dava aula 
teórica e prática, ministrava seminá-
rios e participava de diversas ativida-
des a convite do professor Pilla, que 

confiava em sua capacidade. Seguia 
sendo controlada pelos colegas, mas 
não chegou a ter grandes problemas 
com a questão de gênero porque ti-
nha trabalhado antes no Moinho  
Rio-grandense, fábrica em que tam-
bém era a única mulher e onde di-
rigiu um laboratório de controle de 
rações balanceadas. “Eu entrava e 
cumprimentava todo mundo, o que 
chamava atenção porque eu passava 
no meio de operários. Então, quan-
do ingressei aqui, eu tinha experi-
ência de tratar com muito homem.” 

A primeira representante femini-
na a ser membro do Conselho Supe-
rior do CNPq (na década de 1980) 
foi acumulando funções ao longo de 
sua carreira. Era chamada a preen-
cher vagas para as quais não havia 
profissionais disponíveis. Assim, em 
1972, assumiu a cadeira de Quími-
ca Inorgânica e pouco depois a de 
Físico-bioquímica no recém-criado 
curso de pós-graduação. Apesar de 
ter aprendido bastante no tempo em 
que esteve na Inglaterra, precisou 
estudar muito para poder dar aulas 
de qualidade nessas três diferentes 
matérias, e o fazia à noite, em casa, 
enquanto cuidava dos três filhos pe-
quenos. Lecionava as três matérias, 
fazia pesquisas e preparava peque-
nas publicações, inclusive interna-
cionais. “O meu chefe, professor 
Pilla, dizia que não entendia por que 1954

ASSUME OS CARGOS DE PROFESSORA E 
COORDENADORA DO CURSO DE QUÍMICA DO 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO

eu gostava tanto de pesquisa e por 
que tal interesse na atividade, mas 
em mim era natural”, comenta. Se-
gundo a professora, Pilla tomou uma 
iniciativa inovadora para a época, 
que foi reunir todas as turmas que 
cursavam as mesmas disciplinas bá-
sicas. Com isso, as aulas eram dadas 
a grandes grupos sem que os docen-
tes distinguissem quem era de qual 
curso – ideia que só foi se expandir 
para outras áreas muitos anos mais 
tarde, com a Reforma Universitária.

Com o tempo, o acúmulo de ta-
refas profissionais e domésticas a 
deixara esgotada e decidiu que não 
daria mais aulas de Bioquímica, co-
municando o fato aos alunos. Yeda 
conta que houve protestos dos es-
tudantes que foram até o reitor Ho-
mero Só Jobim, que a chamou em 
seu gabinete, a convenceu a seguir 
e lhe disse: “A partir de agora tu vais 
ser paga”. Ela havia passado dois 
anos trabalhando sem remunera-
ção porque “julgava que tinha que 
trabalhar de graça, pois sempre es-
tudei de graça (primário, segundo 
grau e universidade), então me con-
siderava devedora da sociedade”.

Aposentada compulsoriamente 
em 1995, a professora diz que deu 
aula por tanto tempo que não havia 
mais novidade em perguntas. Cos-
tumava dizer aos alunos: “Podem 
perguntar o que quiserem que eu 

respondo”, porque já sabia tudo o 
que podia gerar dúvidas ou que iam 
questionar. Mesmo após completar 
70 anos de idade, continuou vincu-
lada à Universidade dando pales-
tras, fazendo pesquisas e publican-
do artigos. Reconhece que trabalhar, 
para ela, era uma espécie de mania. 

Durante o período da ditadura 
militar no Brasil, as discussões po-
líticas nas universidades não eram 
vistas com bons olhos. No que hoje 
considera uma ingenuidade de sua 
parte, Yeda e seus colegas resolve-
ram organizar um congresso de es-
tudantes e, para atrair sua atenção, 
penduraram nas árvores cartazes in-
dicando que havia, nas imediações 
do prédio, uma série de placas em 
que estava escrito “Aqui, debates”. 
Isso chamou a atenção do pessoal 
da DOPS (Departamento de Ordem 
Política e Social), e vários agentes 
entraram e sentaram para escutar o 
que estava sendo debatido. Só que, 
como era sobre química, ninguém 
havia pensado na possibilidade de 
ser mal interpretado. “Sabíamos que 
eram da DOPS porque eram bem 
mais velhos que os alunos e senta-
vam todos no fundo da sala”, diz. O 
lugar ficava lotado, e os policiais não 
tinham outra opção a não ser perma-

1972 
ASSUME A CADEIRA DE QUÍMICA INORGÂNICA 
E POUCO DEPOIS A DE FÍSICO-BIOQUÍMICA NO 

RECÉM-CRIADO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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necer até o final dos trabalhos, pois 
a única saída ficava ocupada com os 
estudantes. A docente comenta que 
justamente naqueles dias cassaram 
o diretor da Filosofia, o professor Ric-
ci, e até hoje ela não sabe se um fato 
tem alguma relação com o outro.

Segundo a professora, em 1968 
a Alemanha Oriental estava devendo 
algo em torno de 600 milhões de dó-
lares ao Brasil porque comprava café 
e não pagava. O governo brasileiro 
decidiu que aquele país poderia pa-
gar a dívida em equipamentos, sen-
do grande parte por intermédio do 
Ministério da Educação e Cultura.  
 O reitor José Fonseca Milano 
mandou que Tuiskon e Yeda Dick fos-
sem até lá para escolher o que con-
siderassem necessário. Ela admite 
que teve certo receio, pois a ordem 
“pegou muito mal aqui perante o 
DOPS, porque achavam que estáva-
mos mancomunados com o pessoal 
de lá, com os comunistas”. Apesar da 
ameaça de serem cassados, eles fo-
ram e trouxeram muita coisa, incluin-
do aparelhos bem antigos, seguindo 
a orientação de trazer o que encon-
trassem, pois era melhor que nada. 

Nesse material, além de equipamen-
tos de laboratório que foram usados 
até pouco tempo atrás, estava o pro-
jetor “Spacemaster” da marca Zeiss, 
que possui recursos didáticos para a 
demonstração do movimento dos as-
tros, e por isso era utilizado nos pla-
netários das principais cidades do 
mundo. Vieram dois aparelhos des-
ses para o Rio Grande do Sul, sendo 
um para Porto Alegre e outro para 
Santa Maria. Pouco tempo depois, 
começava a ser construído, em par-
ceria com a Prefeitura Municipal, o 
Planetário de Porto Alegre, que seria 
inaugurado em 1972, já com o nome 
de Professor José Baptista Pereira. 

Em sua busca pelo aperfeiçoa-
mento profissional, Yeda passou um 
ano e meio na Alemanha com a fa-
mília, onde estudou físico-química 
de proteínas e ampliou o seu leque 
de conhecimento. Durante um tem-
po, foi a única a fazer pesquisas em 
seu campo e, para formar novos 
pesquisadores, manteve alunos de 
iniciação científica desde a implan-
tação desse projeto por parte do 
governo federal. Conta que chegou 
a ter dez, doze estudantes ao mes-
mo tempo, porque na sua área eles 
não tinham muito a quem recorrer. 
Ela recebia quantas bolsas pedis-
se para o CNPq, porque era a úni-
ca da Química a fazer solicitações. 

1991 
RECEBE O PRÊMIO DE DESTAQUE EM PESQUISA 
QUÍMICA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA

1995 
APOSENTA-SE DA UFRGS DEPOIS  
DE 43 ANOS LECIONANDO

Foi favorável e defendeu a Refor-
ma Universitária de 1970 e a transfe-
rência de grande parte das unidades 
acadêmicas para o Campus do Vale. 
Só não gostou da maneira como foi 
feita a mudança do seu departamen-
to para lá, o que ocorreu em 1981. 
Segundo ela, foram a reboque, por-
que ninguém queria ir por não ter 
nada preparado. “Eu estava orien-
tando uma dissertação de mestrado, 
com toda a experimentação armada 
no laboratório antigo. Nisso, parou 
um caminhão no nosso setor e disse-
ram ‘agora vocês arrumem tudo que 
vamos embora!’. Foi um choque.” A 
própria comunidade acadêmica teve 
que colocar os balcões nos respec-
tivos lugares, arrumar tudo, trazer o 
material para os laboratórios novos, 
etc., e nessa época as mulheres ain-
da eram poucas na área, o que tornou 
o processo ainda mais desgastante. 

A professora, que também rece-
beu o título de Mérito Universitário 
da PUCRS (Pontifícia Universidade 
Católica), demonstra satisfação ao 
falar que os filhos sempre entende-
ram tal dedicação, sentem orgulho 
dela como mãe e profissional e se-
guiram seu exemplo, estudando na 
UFRGS e abraçando a carreira de 
professor universitário. O que lembra 
com mais carinho dos seus 50 anos 
na instituição é dos colegas e da afei-
ção demonstrada por seus alunos, 

que sempre lhe levavam flores no 
dia do professor. Mostra, com satis-
fação, o quadro pendurado na pare-
de da sala de sua casa com uma foto 
de alguns dos seus ex-alunos que 
hoje são engenheiros químicos da 
Braskem (empresa da área petroquí-
mica) e que lhe deram de presente 
há dois anos. Foi entregue com uma 
mensagem: “A senhora é culpada!”.

Na visão de Yeda Dick, a UFRGS 
cresceu e se modificou muito nos 
últimos 50 anos, tornando-se cada 
vez melhor. Acredita que até a téc-
nica de ensino está bem diferente 
daquela usada em sua época. O que 
mudou pouco no mesmo período foi 
o setor em que trabalhava, diz ela. 
“Está quase igual, pelo menos sob o 
aspecto humano, porque seguimos 
sendo amigos, e o que mais prezo 
é a amizade dos colegas”, esclare-
ce. Afirma ter “adorado” trabalhar 
na Universidade e o faria por muito 
mais tempo se pudesse, pois para 
ela o trabalho sempre foi um prê-
mio. Considera um privilégio ter co-
laborado para o desenvolvimento 
do Instituto de Química, que hoje é 

2002 
É AGRACIADA COM A MEDALHA PROFESSOR 

SIMÃO MATHIAS PELA SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE QUÍMICA

2011 
É HOMENAGEADA PELA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO 
SUL COM O MÉRITO UNIVERSITÁRIO
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reconhecido em todo o país pela ex-
celência do ensino que ministra, fa-
zendo com que seus egressos consi-
gam bons empregos com facilidade. 

O sonho de Yeda Dick para a 
UFRGS é que esta seja reconhecida 
internacionalmente. “Nós temos um 
pesquisador, o Jairton Dupont (pro-
fessor associado do Departamento 
de Química Orgânica desde 1992), 
entre os mais citados do mundo, e 
a nossa universidade não consta da 

lista das principais instituições mun-
diais. Hoje vi que a USP está entre 
as 70 melhores universidades, mas 
não se destaca nem um pesquisa-
dor deles no grupo dos mais citados. 
A USP tem volume de produção, mas 
nós temos qualidade, e é preciso que 
isso seja valorizado.”  Essa é a opi-
nião de uma mulher que aprendeu 
a ir à luta e que quando descreve a 
si mesma diz que seu único mérito 
é ter sido pioneira, desbravadora.

YEDA CONSIDERA UM PRIVILÉGIO TER CO-
LABORADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

INSTITUTO DE QUÍMICA, À ÉPOCA SITUADO NO 
CAMPUS CENTRO. HOJE ELE É RECONHECIDO 

EM TODO O PAÍS PELA EXCELÊNCIA  
DO ENSINO QUE MINISTRA
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