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No contexto das comemorações do centenário da obra de Alfred Lothar Wegener (1880-
1930) sobre a Origem dos Continentes e Oceanos (1915-1912) esta comunicação 
comenta alguns processos de construção da teoria, conferindo especial atenção às 
teorias dominantes à época, às quais a Deriva dos Continentes se apresentava como 
alternativa. A apresentação comenta especialmente as idéias então amplamente aceitas 
das teorias sobre as pontes continentais apoiadas nos estudos paleontológicos, do ponto 
de vista de um especialista menos conhecido, o alemão radicado no Brasil, Hermann 
von Ihering, director do Museu Paulista em São Paulo, Brasil. Comenta também 
aspectos da importância da investigação dos assoalhos oceânicos para a futura aceitação 
da Tectônica Global, por outra personagem bem menos conhecida do que seus mapas, a 
geóloga norte-americana Marie Tharp. 
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