
 

 
 
 
Rafa,  
Soube agora que estás no céu. Nos falaram todos os amigos, os que 

conquistaste nesta vida, com teu jeito "gauche" de ser. É difícil acreditar 
que tenhas perdido esta batalha! Mas se assim foi, é porque esta não foi 
uma perda. Deve ter chegado a hora em que conquistaste finalmente o teu 
"reino", o reino onírico de Conan, onde os valores de justiça e coragem de 
enfrentar as dificuldades, por um ideal maior, existem. 

E certamente, foste voando, levados pelas lindas asas de Cratoneura, 
e tantos outros.... 

Deus te acolha com carinho e que não tenhas mais que lutar as 
batalhas inglórias e tão pouco compreendidas, em prol de uma melhor 
postura no tratamento de nossos tesouros científicos.  

E que tua luta possa ter deixado algo em que pensarmos, pelo 
menos sobre a nossa, muitas vezes, indiferença, sobre o que 
presenciávamos  tão próximo de nossos olhos.  

Foste e és um alerta, em todos os sentidos.  
Mas alguém bom e caridoso lá em cima decidiu que esta luta 

terminou para ti, podes baixar tua espada.Agora é ser feliz e ter um pouco 
de paz, e mais conforto nos braços do Universo. Que Deus (qualquer deles 
que seja) te acarinhe e te receba. 

Aos familiares, esposa e filhos a quem tanto amaste (mas que talvez 
só nós soubessemos porque não tenhas tido tempo de dizer a eles), teus 
alunos, e aos colegas que estiveram contigo nesta hora, nosso pesar. 

E o agradecimento por termos convivido com alguém que 
dioturnamente nos colocava em cheque com nossos valores, que não nos 
deixava acomodar, e que desajeitadamente, viveu a vida lutando qual 
Don Quixote, contra os moinhos de vento. Mas que, como ele, nos deixará 
sempre no fundo do coração, uma inquietação. Não foi uma luta inglória 

Abraço muito apertado e vá. As portas do reino estarão abertas. 
 

Tânia Dutra 
 



 
 
 
Amigos, 
Não sei nem o que dizer... que notícia inesperada! Logo agora que o 

Rafael estava tão perto do Araripe e dos fósseis a quem se de dedicou de 
corpo e alma! Como muitos de vocês, tive a oportunidade de conviver 
com o Rafael em diferentes momentos de sua vida e carreira e lamento 
profundamente o ocorrido. Nossa homenagem científica será prestada no 
próximo número da Gaea -Journal of Geoscience, que publica o 100º 
trabalho do Rafael. Mas como amiga, quero me incorporar à mensagem 
da Tânia, que é o réquiem perfeito para quem conheceu o Rafael.  

Meus mais sinceros pêsames a todos!!!  
Um abraço, 

Renata Guimarães Netto 
 
 
 
 

Querida Tania y amigos,  
Hermosas tus palabras seguramente que llegarán hasta la familia y 

hasta el mismo Rafa. Con tan hermosos recuerdos y palabras creo que no 
tengo nada por decir y más en este momento de sorpresa y dolor. Ya estoy 
preparando algunas notas para comunicar esta pérdida acá en Argentina. 
Nos quedaron muchas cosas pendientes,..... llevarlo al campo en 
Argentina ...... que me lleve a Crato, pero sin dudas que nuestro discípulos 
concretaran lo que nosotros no pudimos. Pero quedan nuestros trabajos y 
los más importante la amistad a la distancia y sin concesiones. 

Abrazos a los amigos 
En los links de más abajo pueden ver este pequeño homenaje de los 

amigos alem de la frontera...................!! 
Al blog se accede a traves de la pagina de la APA: 

www.apaleontologica.org.ar 
 o directamente a traves de: http://apaleontologica.blogspot.com/ 

 
Oscar Garriego 

 
 

 



 
 
 
Prezados amigos, 
É difícil acreditar ... 
Conheci o Rafael quando ele estava começando a  Pós da USP. Ele 

logo chamou muita atenção - um dedicado paleontólogo, pouco 
convencional,  formado em jornalismo!!  Desde o início, ele já era um 
grande conhecedor dos insetos fósseis.  Ninguém iniciava a Pós sabendo 
tanto! 

O Dia do Paleontólogo Paulista, como muitos devem ter 
conhecimento, foi criado por seu pai - se eu não me engano, deputado 
estadual. E que data seu pai escolheu? O dia do aniversário do Rafael. 
Muito bacana esta homenagem! 

O Rafael não gostava muito das formalidades - o que talvez 
atrapalhou um pouco a sua vida acadêmica-, mas isso não impediu sua 
projeção nacional e internacional. Pouco tempo após a publicação dos 
primeiros trabalhos, com aqueles desenhos caprichosos, não havia 
dúvida: qualquer inseto coletado deveria ser logo encaminhado ao Rafael. 

Tive a oportunidade em trabalhar com ele uma vez. Foi muito legal. 
Acho que resultou a publicação mais objetiva e descomplicada da minha 
vida. Ficou pronta em pouquíssimo tempo. É uma pena que eu não tinha 
mais insetos para descrever. E agora, se eu coletar um outro inseto? É 
muito triste saber que nunca mais poderei fazer um trabalho com ele, rir 
com ele nos momentos de descontração. É realmente difícil acreditar ... 

 
Rosemarie Rohn 

 
 
 
Amigos, 
Não consigo acreditar no que acabo de ler.... o Rafa!!! tão 

resistente...., guerreiro....., sempre brincamos que ele chegaria aos 100. A 
Paleontologia perdeu um grande pesquisador...., e nós um amigo! coneci 
o Rafa na USP, colega de mestrado e depois de trabalho. Lamento 
profundamente....... 

Maria Judite Garcia 
 
 



 
 
 
Colegas e amigos 
Conheci Rafael no final da década de 80, quando dividíamos,na 

saudosa USP, a mesma orientação (outro grande guru que também se foi: 
Murilo Rodolfo de Lima). Na época, insetos araripenhos eram o maior 
foco de  Rafael, com os quais fez a poesia de sua jornada, nos anos que se 
seguiram. 

Nesta lida paleontológica, que nada mais é que um exercício de vida 
que se funde com a missão de fazer ciência, os companheiros que 
encontramos pelo caminho desempenham um papel importante 
no crescimento individual, pois são  pontes, espelhos e símbolos, entre 
outros significados, no melhor sentido da analogia. 

De Rafael fico com uma grande lição: não desviar do sonho. 
Faço coro às palavras inspiradoras de Tânia, recheadas de ternura e 

humanidade. 
Os melhores pensamentos a Rafael e solidariedade aos irmãos e 

filhos,  de sangue e de amizade. 
Paulo Alves de Souza  

 
 
 

 
Caros colegas, 
É com grande tristeza que recebi essa notícia. Não convivi com ele, 

mas li tantas coisas que ele publicou que vejo realmente ser uma grande 
perda. Meus sentimentos principalmente aqueles que se preocuparam 
com seu estado de saúde, e fizeram de tudo para mantê-lo confortável nos 
últimos momentos.  

Abraços a todos, 
Cristina S. Vega. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Este é um email do Rafael para seus alunos de Juiz de Fora antes de ir para 

o Ceará, gostaríamos de compartilhar com toda comunidade, é uma forma de 
termos mais do Rafa! 
 

                       "filhotes” amados, meus queridos! 
Quando se caminha ao lado de um amigo, um quilômetro tem dez passos 

(provérbio russo, nem me perguntem como sei, apenas sei) 
Para paleontólogo tempo é irrelevante (de Martins-Neto, sem data, afinal 

tempo é irrelevante, vide próprio provérbio, porque eu teria que datá-lo?) 
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa (provérbio lá da Mooca, 

dindi donde nasci) 
O trem é o seguinte, cês nunca sairão de minha vida (provérbio de Martins-

Neto, forjado em Juiz de Fora). CÊS pensam que se livrarão d'eu? SÓ SE 
QUISEREM..... 

Tô indo sim, mas só fisicamente, mas se quiserem que eu saia do coração 
de vocês, aí é por conta de ocês mesmos, não d'eu. 

Vim, fiz o que pude, fiz um montão de amigos, para sempre (inimigos 
também, mas isso é prá lá de irrelevante). Acabei meu ciclo, o resultado foi bom, 
tem um monte de alminha que ainda estou por conta, não importa onde eu 
esteja, estarei sempre com voces.  

Sabe que tem um trem chamado natal? Sabem o que significa? 
NATIVIDAE, ou seja, nascimento, do que minhas guerreiras? do nascimento, 
implícito, algo NOVO, recém nascido, ou seja VÃO À LUTA MEU!, façam do 
novo ano algo realmente  NOVO! Mudanças de hábitos, mudanças de posturas, 
mudanças! deixem de ser lineares! sejam as minhas guerreiras cladistas! 
discutam até se o sandwich, se é o adequado, se é plesiomórfico ou não!" 

O que esperamos nessa época? Que os deuses nos iluminem, que tomemos 
as melhores posturas, mas que, acima de tudo, tenhamos paz e sossego junto aos 
nossos entes mais queridos, aqueles que aguentam nossos trancos o ano inteiro, 
sem as vezes ter chance de reclamar, apenas nos apoiam: vai que eu seguro. 
NATIVIDADE, ver REALMENTE o que importa o que não, o que é efêmero, 
passageiro, descartável;.É assim que reciclamos nosso lixo a cada ano: o que 
realmente importa? sem dúvida aquelas amizades mais sinceras, as prá sempre!  

Por isso voces foram as escolhidas para essa mensagem. Eu estar aqui ou 
não, é asbsolutamente irrelevante: voces estarão eternamente em meu coração.  

Feliz natal viu? de coração! 
Mensagem do ULTIMO dos dinossauros 
Quer saber meu nome? Ok 
meu nome é EL 



RAFA - EL 
mas também atendo por RAFAELOSSAURO, 
ou, quase sempre, RAFACONAN 

QUE O ANO NOVO TRAGA AQUILO QUE DESEJA, REALMENTE novo! 
ACREDITO EM VOCES MEUS GUERREIROS! senão não teria vindo aqui nessa 
terra que só chove pô!!" 
 

O que dizer de um grande mestre de vida, amigo sincero, um pesquisador 
de alma nobre. 

Só temos o que agradecer pelo privilégio de ter podido vivenciar 
momentos que deixarão saudades.  

Acordar e lembrar que nosso Rafa não está mais entre nós é 
desesperador, inquietador... 

Acreditávamos em sua força, seu entusiasmo, precisávamos de mais 
disso, de beber daquela fonte animadora para nossos trabalhos, para nossos dias. 

Seu desligamento de formalismos, sua disponibilidade em ajudar, em 
ensinar, tanto conhecimento não trazia soberba, só nos mostrava sabedoria. 

Rafa, você estará sempre em cada um de seus alunos, por tudo que 
semeou em nós nosso sincero agradecimento. 

Em nome de seus alunos,  
 

Cláudia Emanuele 
 

 
 
 

Ao colega Rafael 
Será muito difícil surgir na Paleontologia, outro autodidata como o Rafael. 

Sou  eternamente grato pela sua ajuda durante  minha dissertação,  quando 
éramos mestrando. Você será sempre lembrado em nossos corações.  
Fique na paz de Deus... 

        
                                                                         Márcio Mendes 
 

 
 
 
 
 
 



 
Prezados, 
 
 
O Rafael foi uma dessas pessoas que deixou uma lembrança muito 

significativa para mim, naquele momento ainda uma estudante de graduação. 
Na apresentação de doutorado dele, assisti a tudo junto com um amigo que 
também já partiu para junto das estrelas. Os seus desenhos, a forma de mostrar 
todo aquele conhecimento, a maneira como ele brincava com as ideias...lembro 
que isso rendeu diversas xícaras de café e discussões entre aquele grupo de 
novatos.   

 
Infelizmente não segui a carreira paleontológica, mas carrego comigo esta 

lembrança, dessas pessoas que fizeram de suas vidas um demonstração de 
quanto a paleontologia é linda de ser contada.   

 
Deixo minhas sinceras condolências aos paleontológos e a esta lacuna que 

se abre agora. 
 

Anamaria Stranz 
 
 
 

 
Tânia, Renata e demais amigos do Rafael, 
  
Sinto muito por esta notícia inesperada, sei o carinho que vocês tinham 

pelo Rafael.... fico honrada em ter podido conviver, nem que por poucos 
momentos, com esta pessoa tão diferenciada... 

  
Abraço a todos 

Daiana Boardman 
 

 
 
 
 
 
 



 
Queridos colegas e amigos paleontólogos, 
 

Deixo aqui minha ultima homenagem ao Rafael, após um mês de 
falecimento, a quem aprendi a admirar em um convívio de muita amizade e de 
boas e produtivas conversas sobre suas experiências científicas nestes últimos 
anos quando estivemos na Argentina.  

Rafael, Presidente da Sociedade Brasileira de Paleoarthopodologia, 
sociedade criada por ti e será sempre tua!!!   

Um dia Rafael disse: “minha cara  prefiro sempre ficar na luz da Lua para 
ver as estrelas brilharem, assim não infarto, me incomodo menos e vou deixando 
a vida e o tempo mostrar o que não podem ver no momento.“ Pois bem, hoje és 
uma estrela, e sempre o fostes, mas tua humildade e maneira única de ser não te 
permitia sentir assim, e nos ficaremos agora olhando a tua luz e orando a todo 
tipo de energia, para que a tua daí, onde estiveres, nos dê alento para ficarmos 
por aqui como pobres mortais sem ti.  

 Vai amigo Guerreiro, corre pelas nuvens, busca tua paz teu lugar nesta 
imensidão, desfruta esta conquista, desbrava o Universo ainda uma grande 
incógnita para nós!  

Faz disso uma nova etapa e a maior de todas! O Universo inteiro para ti!  
Fica em paz, teu legado para a Paleontologia é uma das maiores heranças. 
Nossos maiores aplausos  ao grande Guerreiro, que deixa essa herança e 

uma marca biográfica como muito poucos conseguiram, ao nosso querido 
pesquisador, nossos melhores pensamentos e nosso carinho!  

"Que a lembrança seja sempre carinhosa e forte, quanto forte foi a 
presença do Rafael no nosso mundo".  

Grande beijo meus amigos e fiquemos assim, como insetos em diapausa, 
procurando o momento de menos dor para retornar a vida.  

                                                              
           Karen Adami Rodrigues 

 
 

 
 


