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Paul Edwin Potter, falecido em 04 de julho de 2020, 
aos 95 anos, foi um excepcional mentor, 
pesquisador e visionário de novas megatendências 
em nossa ciência, cuja contribuição para a geologia 
não parou durante um único instante ao longo de 
seus mais de 70 anos de dedicação integral à 
geologia. 

 

ua notável contribuição como 
educador e pesquisador oferece uma 
prova ousada de que os professores 

excepcionais também podem ser grandes 
inovadores na ciência.  

Aqueles que estudaram com Paul 
conheceram muito bem a sua energia 
incansável para enfrentar e resolver 
problemas. Lendários, na verdade, foram 
os momentos em que seus esforços 
incessantes para encontrar respostas nos 
afloramentos deixavam alunos e colegas 
literalmente "no pó" devido ao seu ritmo 
infatigável! Na sala de aula, ele 
desenvolveu o balanço ideal entre seu 
conhecimento acumulado e os avanços 
contemporâneos na geologia sedimentar.  

O interesse ao longo de sua vida no 
Paleozoico do Centro-Oeste dos EUA 
refletia suas raízes natais em Springfield, 
Ohio. Depois de completar seu doutorado 
em geologia na Universidade de Chicago, 
em 1952, ingressou no Geological Survey 
de Illinois, onde ele dissecou o Carbonífero 
da região central do continente. O 
Pennsylvaniano de Illinois, em particular, 
desencadeou o interesse no estudo de 
estruturas sedimentares em escala restrita 
e estudos de análise de proveniência/bacia 

em um âmbito muito mais vasto, temas 
que pontuaram a pesquisa durante sua 
carreira.  

Paul desenvolveu-se como educador, 
quando ingressou na docência da 
Universidade de Indiana, em 1963. A 
simbiose entre a Universidade de Indiana 
com o Serviço Geológico do Estado 
ofereceu-lhe um cenário perfeito para 
hospedar a sua pesquisa e compartilhá-la 
com os alunos e a sociedade. Lá, Paul 
Potter introduziu o conceito de "Seminário 
de Sedimentação", onde os estudantes 
coletivamente enfrentavam e resolviam 
problemas geológicos regionais e 
publicavam os resultados sob sua tutela.  

Várias obras técnicas de grande referência 
internacional de autoria de Potter foram 
publicadas durante sua estada em Indiana, 
incluindo o fabuloso e pioneiro 
Paleocurrents and Basin Analysis (1963) e o 
formidável Atlas and Glossary of 
Sedimentary Structures (1964), em 
colaboração com F.J. Pettijohn. 

De 1971 a 1992, Paul fez parte do corpo 
docente da Universidade de Cincinnati. Lá 
ele tornou-se um membro-chave de um 
grupo de paleontologia/sedimentologia 
que produziu tanto pesquisa de fronteira 
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como alunos notáveis. Em Cincinnati, Paul 
foi coautor de várias obras de grande 
alcance técnico e que ainda hoje são 
consagradas, incluindo o impressionante 
Sand and Sandstone, publicado em 1972, 
em coautoria com Francis Pettijohn e 
Raymond Siever, e Sedimentology of Shale, 
sendo coautor com James Maynard. 

m Cincinnati, também, investigou a 
geologia local e publicou, em 1996, o 
livro Exploring the Geology of the 

Cincinnati/Northern Kentucky Region, com 
o intuito de mostrar a importância dessa 
ciência para a sociedade e o ensino local. 
Esse livro é um dos mais populares 
publicados pelo Serviço Geológico de 
Kentucky. Em 2007, a Universidade de 
Kentucky publicou sua segunda edição. 

Nos últimos 25 anos, já septuagenário, Paul 
Poter não parou. Desenvolveu programas 
de cooperação como professor visitante 
em várias universidades destacadas do 
Brasil. Disse certa vez que sua dedicação ao 
Brasil surgiu ainda nos anos de 1970 
quando sobrevoou pela primeira vez a 
Amazônia com um bimotor. Sua longa 
relação com a comunidade do Instituto de 
Geociências da UFRGS iniciou-se nos anos 
de 1990. Ele continuou a encontrar tempo 
para se dedicar ao que ele mais gostava 
fazer: trabalhos de geologia de campo, 
integrar conhecimento geológico e colocá-
lo a serviço da sociedade. 

Paul recebeu o Prêmio Pettijohn de 
Excelência em Sedimentologia da SEPM, 
em 1992, a Medalha Mather do Serviço 
Geológico de Ohio, em 1999, pelas 
contribuições sobre a geologia de Ohio e o 
prêmio Educador Ilustre da Seção Leste da 
AAPG, em 2000, e o Prêmio John T. Galey, 
também da Seção Leste da AAPG, em 2006. 
É Professor Emérito da Universidade de 
Cincinnati.  

Além de seus projetos de colaboração, o 
professor Potter reservou tempo para 
publicar a segunda edição de Mud and 
Mudstones: Introduction and Overview 
(2004) e Paleocurrents and Basin Analysis 
(2011). Ainda em 2007, ele me 
surpreendeu quando entrou no meu 

gabinete no Instituto de Geociências da 
UFRGS e disse-me que a tradução do livro 
Understanding Earth (Para Entender a 
Terra) era uma grande contribuição à 
geologia brasileira. Ele, como ninguém, 
sabia que não bastava ser um grande 
educador, um grande cientista. Era preciso 
saber deixar legados técnicos-científicos na 
forma de excelentes manuais. Conheci 
poucos professores com tão grande 
interesse em produzir livros-texto para as 
gerações futuras como Paul Potter. Seu 
grande legado pode agora ser lido pelas 
próximas gerações e esperamos que seus 
excelentes livros inspirem a sermos cada 
vez melhores profissionais, técnica e 
humanisticamente. Por isso podemos 
afirmar que o Professor Paul Potter foi um 
dos maiores mestres da geologia 
contemporânea, cujo legado será difícil de 
superar. 
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