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Há 125 anos, a determinação de um homem
lançou a semente daquela que seria, em um futuro

próximo, a instituição de ensino responsável pela formação de recursos

humanos qualifi cados que mudou o destino do estado de São Paulo.

Antonio Francisco de Paula Souza conseguiu – com extrema habilidade política 

– criar, em 24 de agosto de 1893, a Escola Politécnica de São Paulo, baseada no 

modelo alemão das grandes escolas tecnológicas, que aliavam forte ensino teórico 

à formação prática aplicada. Paula Souza foi o primeiro diretor da Poli, como a 

Escola é carinhosamente chamada, exercendo o cargo até falecer, em 1917, 

quando foi sucedido por Francisco de Paula Ramos de Azevedo. 

Com o tempo, aquela escola dedicada à formação de engenheiros criou um 

ambiente acadêmico e cultural no qual os grandes desafi os do país, não apenas 

os tecnológicos, entraram na pauta de discussão. Assim, através destas ações, a 

Escola Politécnica agregava grande conteúdo de formação humanística ao jovem 

estudante, que acabou ao longo do tempo formando parte da elite intelectual de 

nosso estado.

Esta postura, que dava importância tanto à formação do cidadão quanto à do 

engenheiro, levou a instituição a se engajar no grande desafi o que consistiu a 

criação da Universidade de São Paulo em 1934. 

Apresentação



Por iniciativa do interventor do estado de São Paulo e ex-aluno da Poli, 

Armando de Salles Oliveira, a Escola Politécnica e outras cinco instituições de 

ensino isoladas constituíram a Universidade de São Paulo em 1934, ao mesmo 

tempo em que se criou a Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras da USP. 

O título de interventor é agressivo, sobretudo nos dias atuais; no entanto, 

Armando de Salles Oliveira foi indicado por ser oriundo do estado de São 

Paulo, diferentemente dos anteriores, que eram de outros estados. Por esta 

razão, a ligação do interventor com o povo era diferente e o aspecto simbólico 

da criação da USP estava ligado à derrota na revolução de 1932. Não ganhamos 

nas armas, mas ganharíamos com o conhecimento. Armando de Salles Oliveira, 

como Napoleão, dava mais valor ao conhecimento do que à espada. O tempo 

mostrou como estava certo, pois vimos nosso estado liderando a geração do 

conhecimento e o domínio da tecnologia em nosso país.

Creio que não devemos nos alongar nesta apresentação, pois toda essa história 

está retratada neste volume muito bem preparado pela equipe coordenada 

pelo Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira.

Prof. Dr. José Roberto Cardoso
Diretor da Escola Politécnica da USP
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Quando nos sentamos para conceber o 
livro comemorativo dos 120 anos da Politécnica de
São Paulo, não imaginávamos onde iríamos parar. E fomos os primeiros

a sermos surpreendidos com o resultado. 

A ideia inicial era escrever doze histórias, cada uma delas relacionada a uma das 

doze décadas de existência da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Logo de início, sentimos que essas histórias teriam que estar ancoradas num 

contexto maior. Afi nal, a Politécnica, criada no modelo da Eidgenössische 

Technische Hochschule, de Zurique, uma das mais reputadas escolas de tecnologia 

da época, tinha acompanhado São Paulo na expansão da indústria cafeeira e ao 

longo dos ires e vires do processo de industrialização, que iriam transformar a 

pequena província do início do século XIX na potência econômica do Brasil do 

século XXI. 

Da mesma forma, como entender as transformações pelas quais passou a escola 

sem inseri-la num plano ainda maior, em que as efervescências do século XX 

convocavam velhas monarquias, novas repúblicas e países quase recém-nascidos a 

explorar as fronteiras do conhecimento humano?

A Politécnica caminharia para tornar-se uma das mais importantes escolas de 

engenharia da América Latina. Alinhada com a visão quase unânime entre os 

estudiosos de que a tecnologia foi e será sempre o motor das mudanças sociais e 

Introdução



econômicas, mesmo em tempos difíceis, tentou se posicionar como vanguarda 

na qualidade do conhecimento e da aplicação da tecnologia na solução dos 

problemas e desafi os da construção do desenvolvimento do Brasil. Em função 

disso, é impossível não fi car imaginando de que formas a escola respondeu, ao 

longo de sua existência, às mudanças que ocorriam no resto do mundo. 

É claro que construir essa leitura sincrônica dos 120 anos da Escola Politécnica 

era um desafi o. Como refl etir essa riqueza de relações no espaço restrito de 

um livro? 

Além de uma linguagem visual que remete sempre às linhas e aos cruzamentos 

entre os vários níveis de informação, optamos por dividir o livro em 12 

décadas. Cada década começa com uma colagem dos eventos, fatos e ideias 

consteladas no mundo. Claro que tivemos que fazer escolhas. Resolvemos 

fi ltrar esses eventos pelo que eles tinham em comum com nossas duas ideias-

chave: tecnologia e transformação. Essa colagem apenas sugere, mais do que 

explica, o clima de cada década. Tomando emprestada a expressão hegeliana, 

ela refl ete o Zeitgeist do mundo naquele instante, um instantâneo “fotográfi co” 

cujo objetivo é ampliar os registros da história da Poli. 

Na sequência de cada década, um relato pinçado da história da escola 

conduz a narrativa cujo objetivo é sempre mostrar como, longe de situar-se 

num distante “olimpo acadêmico”, a Poli buscou aproximar-se do “mundo 
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ESCOLA POLITÉCNICA DA USP | 120 ANOS

real” desde sua fundação. Nas visões dos homens que construíram a escola, e 

começando pelo seu idealizador, Antonio Francisco de Paula Souza, o Brasil não 

poderia enfrentar os desafi os da modernidade nem construir uma perspectiva de 

futuro sem o apoio de uma escola que formasse engenheiros, visionários, ainda 

mais do que competentes. 

Este é o espírito que vai impregnar de formas diferentes as ações dos vários 

diretores da Poli, ao longo dessas tantas décadas. A visão de um Brasil melhor, 

mais próspero, mais moderno, que a engenharia ajudaria a construir. E era nessa 

posição de sonhadores de um Brasil alinhado com o “progresso” que eles, junto 

com os demais professores, comandavam a confi guração e a reconfi guração de 

currículos e departamentos, negociavam com governos e instituições, assessoravam 

empresários e industriais, traziam tecnologias de fora e disseminavam-nas. 

Como disse um desses diretores, Francisco Romeu Landi, na apresentação do livro 

dos 110 anos da Politécnica: “A mais importante mensagem, porém, sempre será a 

de que nós, os engenheiros e a tecnologia, somos parte da sociedade. A tecnologia 

tem uma enorme infl uência sobre a sociedade, até mesmo na sua estruturação 

social, econômica e política. Assim aconteceu na Revolução Industrial, que gerou 

o capitalismo industrial e seu natural contraponto, o comunismo, as associações 

patronais e os sindicatos de trabalhadores, a classe operária, as outras ideologias, 

novos partidos políticos. A tecnologia está na base desses acontecimentos, porém 

são as instituições que interessam. A tecnologia infl ui sobre a sociedade, mas não a 

determina. Assim, ao olharmos para o futuro, lembremos, antes de mais nada, que 

o engenheiro é um cidadão.”
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INTRODUÇÃO

Queríamos contar algumas poucas dessas histórias e, ao contá-las, foi fi cando 

cada vez mais clara essa vocação da Poli para intervir no seu tempo... e 

transformá-lo.

Finalmente, cada década expressa os principais eventos ocorridos dentro da 

instituição. Aí cabem os diretores empossados, as transformações no currículo, 

a criação do Centro Acadêmico, a produção de armamentos na Revolução 

de 1932, a morte de Paula Souza, a relação com os interventores durante a 

ditadura de Getúlio Vargas e os silêncios nos tempos da ditadura militar, os 

projetos e as parcerias construídos ao longo dos anos e os planos para o futuro.

Para navegar no universo dos documentos históricos, o explorador precisa 

de bússolas confi áveis e muito já foi produzido e dito sobre a Politécnica. 

Em especial, gostaríamos de salientar o Escola Politécnica, 110 Anos 

Construindo o Futuro, dos professores Shozo Motoyama e Marilda Nagamini; 

500 Anos de Engenharia no Brasil, organizado por José Carlos T. B. Moraes; 

Escola Politécnica, de Maria Cecília Loschiavo dos Santos; Contribuições para 

a História da Engenharia no Brasil, de vários autores, incluindo o professor 

Francisco Romeu Landi, e Os Arquitetos da Poli, de Sylvia Ficher. Eles foram 

a nossa bússola na construção da história de uma instituição que surge como 

epicentro de outras infi ndáveis histórias, entrelaçadas dos sonhos dos homens 

que viveram e vivem esse jeito tão peculiar de ser “politécnico”. Afi nal, em 

algum ponto, todos acabamos por perguntar, para nós mesmos, como o sábio 

Próspero, da Tempestade, de Shakespeare, “então não somos feitos da mesma 

matéria de que são feitos os sonhos?” 





17

A construção de trilhos de estrada 
de ferro atinge o ápice nos EUA, fundando cidades 
e criando mercados para a produção agrícola num ritmo que iria 

transformar a antiga colônia inglesa na superpotência econômica mundial 

das décadas seguintes. Em maio de 1893, a Feira Mundial que homenageava 

os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo abre suas 

portas em Chicago, EUA – 27 milhões de pessoas vão passear por seus 200 

pavilhões ao longo de seis meses, e o mundo vai ser surpreendido pela escala 

e pela grandiosidade do evento. O sociólogo francês Émile Durkheim publica 

seu livro, A Divisão do Trabalho na Sociedade; amplia as teses positivistas e 

afi rma a possibilidade de aplicar o método científi co até mesmo ao estudo 

dos fenômenos humanos. Em 1894, as usinas metalúrgicas do Vale do Rurh e 

da Saxônia, na Alemanha, eram as mais produtivas da Europa e a escravidão 

havia sido abolida em quase todo mundo. A quebra da safra de trigo na 

Argentina fará eclodir uma crise econômica que provoca pânico nas eufóricas 

economias americanas; a defl ação provocada só vai se equilibrar em 1896. 

O desenvolvimento industrial e urbano vai dividindo o mundo em dois, e 

a alta tecnologia molda os traços das novas sociedades. O primeiro acidente 

de carro numa via pública é registrado em Londres, em 1898; o motorista, 

Henry Lindfi eld, dirigia um carro a motor no subúrbio de Purley e bateu 

numa árvore. Em 7 de abril de 1899, é fundada a São Paulo Tramway, Light 

and Power Company, em Toronto, no Canadá, para gerar e distribuir energia 

elétrica para a cidade de São Paulo.

��

1893
1902



Solar do Marques de 
Três Rios, já adaptado 
como a 1ª sede da Escola 
Polytechnica em 1894.



“Possuímos o mais gigantesco 
sistema fl uvial, e quase que não 
temos navegação interior; temos 
a lavoura e falta-nos o braço; 
temos a matéria prima, e não 
temos a fábrica; temos a mina e não 
possuímos o mineiro; cumpre-nos 
resolver tudo isso, acumulando 
energias que nos tornem 
verdadeiramente senhores de 
nossa terra. Tudo isso convida, 
senhores, a nos aparelharmos para 
essa luta que nos dará o domínio 
de tantas forças perdidas, de 
tantas riquezas abandonadas e de 
tantos produtos naturais que o 
trabalho ainda não valorizou. E 
foi para isso que se criou a Escola 
Polytechnica de São Paulo”.  

Foi assim que Cesário Motta Jr., Secretário do Interior, 

no discurso de inauguração da Escola Politécnica, 

resumiu o compromisso da Escola Polytechnica, que 

acabava de ser criada, com a resolução dos graves 

problemas brasileiros. 1

Quando, em agosto de 1893, em um cenário mundial de 

transformações inimagináveis, o presidente 2  do estado 

de São Paulo, Bernardino de Campos (1841-1915), 

promulgou a lei que criava a Escola Polytechnica de 

São Paulo – à maneira das “Technische Hochschule”, 

os institutos de tecnologia alemães, que combinavam o 

conhecimento matemático e científi co com tecnologia 

e inovação3  –, todas as visões de desenvolvimento e 

progresso do Brasil afunilaram-se naquele momento.
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A engenharia no Brasil sempre esteve de alguma forma relacionada à cons-

trução de obras públicas. E, no fi nal do século XIX, havia muito por fazer. 

No início do Império, a receita do país oscilava em torno de 16 mil contos 

de reis e a produção brasileira representava 50 mil contos de reis. Em 1850 

havia 50 fábricas no país, quase todas no Rio de Janeiro. O capital dessas fá-

bricas era de cerca de 7 mil contos. No fi nal do Império e nos primeiros anos 

depois da Proclamação da República, a receita chega a 150 mil contos de reis, 

a produção pula para 500 mil contos e contam-se 636 fábricas, quase todas 

cariocas, com capital de 400 mil contos. 60 mil operários trabalham nessas 

fábricas, cuja principal atividade é a produção de tecidos, seguida pelas fábri-

cas de alimentos, de produtos químicos e de artefatos de madeira. 

Para atender a essas indústrias nascentes, desde 1883 já estavam sendo 

criadas pequenas usinas de energia elétrica. A primeira, uma usina termo-

elétrica, com apenas 52 kW de potência, começou a funcionar em Campos 

dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que se tornou, assim, a primeira cidade 

da América Latina a ter iluminação pública. 

A indústria têxtil também inspiraria a construção da primeira usina hidre-

létrica do Brasil, em 1889, em Juiz de Fora, Minas Gerais, quase na fronteira 

com o Rio de Janeiro, por iniciativa de Bernardo Mascarenhas, proprietário 

da fábrica que levava seu nome, Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas. 

Apesar dessa fl orescente indústria carioca, a grande aposta brasileira era 

o café. 

A construção dos 
caminhos
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Já no fi nal da década dos anos 1950, o café respondia por metade do valor total 

das nossas exportações. E a produção para exportação, que no início se concen-

trava no Vale do Paraíba, na Província do Rio de Janeiro, rapidamente se alastrara 

para o oeste, em direção a São Paulo, nas zonas onde hoje estão Sorocaba, Itu e 

Campinas, mais tarde chegando aos vales dos rios Tietê e Mogi-Guaçu4. 

Construir os caminhos para dar vazão a essa riqueza econômica tornou-

-se uma das principais atividades dos engenheiros brasileiros. Havia que se 

encontrar meios mais rápidos e efi cientes do que as velhas estradas “carro-

çáveis” para transportar a produção cafeeira. E, apesar dos incentivos para a 

construção de estradas de ferro, que haviam atraído concessionárias inglesas, 

o ritmo era muito mais lento do que a fl orescente indústria do café exigia. 

A primeira estrada de ferro do Brasil foi construída entre 1852 e 1854. 

Tinha apenas 15 quilômetros de extensão na primeira etapa, mas foi um 

marco no processo de industrialização. Idealizada pelo industrial e banqueiro 

brasileiro Irineu Evangelista de Souza, que viria a ser agraciado com o título 

de Barão de Mauá, a estrada ligava o Porto de Estrela, na praia de Mauá, no 

fundo da Baía da Guanabara, a Fragoso e, mais tarde, à localidade de Inho-

mirim, ou Raiz da Serra, no início da Serra de Petrópolis. Apesar de ter sido 

realizada pelos ingleses, pioneiros na construção de ferrovias, a estrada abriu 

possibilidades de atuação para vários engenheiros brasileiros e, já em 1874, o 

prolongamento da Estrada de Ferro Barão de Mauá até a cidade de Petrópo-

lis foi fruto do projeto de Francisco Pereira Passos, empreitado por Joaquim 

Ribeiro Lisboa e Marcelino Ramos, todos brasileiros.

Além do desafi o da construção de estradas, havia o problema dos portos 

marítimos para exportação. Até a segunda metade do século XIX não havia 

nos portos brasileiros cais de atracação. Em 1953, um esforço de moderni-

zação é feito com a contratação do engenheiro inglês Charles Neate para 

realizar várias obras de melhorias portuárias no Rio de Janeiro, previstas num 

grande estudo de 1843. As obras, no entanto, demoram a começar e a Procla-

mação da República, em 1889, vai encontrar o país ainda às voltas com sérios 

problemas na infraestrutura portuária5. 

Solar do Marques 
dos Tres Rios, em 
1860, em frente 
à Ermida da Luz, 
hoje Museu de 
Arte Sacra.



Em 2 de março 
de 1899, a Escola 

se mudaria para o 
Edifício Paula Souza.
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Antonio Francisco de Paula Souza havia nascido um 

pouco antes, em 1843, na fazenda do avô materno, o Barão 

de Piracicaba, em Itu, São Paulo, em uma família de políti-

cos infl uentes e de fazendeiros de café. Seu avô paterno já 

lutara pela emancipação política brasileira como deputado 

nas Cortes de Lisboa em 1821 e tinha sido ministro duran-

te a Regência de Dom Pedro II. Seu pai, de quem o garoto 

herda o nome, era médico, formado na Bélgica, chegou a 

ser Ministro da Agricultura do Império e participava da 

corrente liberal que forneceria a base política e teórica da 

República Velha. Foi o pai de Paula Souza que redigiu o 

primeiro projeto para acabar com a escravidão no Brasil6.  

Nem tanto, talvez, por questões humanitárias, mas por-

que acreditava, como os liberais progressistas e visionários 

da sua época, que a escravidão era o maior dos nossos atra-

sos e, defi nitivamente, não combinava com o espírito das 

sociedades modernas.

Como era costume entre os fi lhos dos “barões do café”, 

Paula Souza foi estudar na Europa – primeiro na Alema-

nha, depois em Zurique, na ETH (Eidgenossische Tech-

nische Hochschule). Lá, apaixona-se pelas ideias de Gari-

baldi, pensa em mudar-se para a Itália, desiste. Envolve-se 

numa disputa com o reitor da escola que acaba num due-

lo e transfere-se para outra Technische Hochschule, em 

Karlsruhe, onde se forma engenheiro civil em 1867. Volta 

para o Brasil, já casado. A política o esperava7. 

Foi nomeado Inspetor de Obras Públicas da Província 

de São Paulo, mas dispensado quando o governo liberal 

caiu. Escreveu um livro, A República Federativa no Brasil, 
que foi publicado em 1869. Era um texto revolucionário 

para a época. E, em parte pela audácia das ideias, ele aca-

ba embarcando de novo, desta vez para os Estados Unidos, 

onde arranja emprego em obras e projetos de construção 

de estradas de ferro. 

De volta ao Brasil, é encarregado da construção da Es-

trada de Ferro Ituano, que ligaria Itu e Piracicaba; depois, 

da estrada de ferro que ligaria Rio Claro a São Carlos. E é 

em Itu que a Proclamação da República vai encontrá-lo, 

como deputado estadual. A ideia de trazer para o Brasil 

uma escola de engenharia nos moldes das melhores esco-

las alemãs nasce durante esse tempo. 

No dia 20 de abril de 1892, o deputado Paula Souza 

fez diante do presidente da Câmara a defesa do projeto 

de criação de um Instituto Politécnico em São Paulo. O 

discurso em si já é revelador dos desafi os que a educação 

no Brasil enfrentava desde aquela época.

Antonio Francisco de 
Paula Souza
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1893 - 1902

Ã  esquerda:
O aluno A.F. de Paula 
Souza e colegas em 
Zurique.

“V.Exa sabe que as principais difi culdades com que hoje 

luctamos são, em grande parte devidas à falta de pessoal que 

tenha conhecimentos practicos necessários das innumeras 

indústrias que nesta época de progresso surgem espontane-

amente no nosso Estado. E essas difi culdades augmentam 

justamente agora quando nossa instrucção elementar é por 

demais insufi ciente e a secundaria quase que está reduzida 

a preparar alunos para as academias superiores, e ainda as-

sim, bastante descuidada [...] Observando esses factos que 

se dão em nosso paiz e os exemplos altamente edifi cantes 

dos Estados Unidos da America do Norte, convenci-me de 

que a creação da escola de que trata meu projecto era uma 

necessidade inadiável”8. 

O Instituto preparatório de formação de técnicos não 

chegaria a sair do papel, mas a ideia vingaria e a Polyte-

chnica seria catalisadora de muitos anseios, “não apenas 

uma escola de engenharia [...], pois ao lado da formação 

científi ca do engenheiro, através dos cursos de engenharia 

civil, engenharia mecânica, arquitetura, química aplicada 

às industrias, agricultura, ela visava desenvolver os cursos 

de ciências matemáticas e naturais”9. 

“No dia 24 de agosto de 1893, o Congresso Legislativo 

do Estado de São Paulo decretou, e o presidente do Esta-

do, Bernardino de Campos (1841–1915), promulgou a Lei 

nº 191, aprovando o regulamento que organizou a Escola 

Polytechnica de São Paulo”10.  

A nova escola foi lançada com solenidade justifi cada pela 

relevância que o fato tinha para a sociedade paulista da épo-

ca: um compromisso com a modernização do Estado. 

Estavam presentes o presidente do Estado, Bernardino 

de Campos, secretários e convidados ilustres. Represen-

tavam-se ali as visões fundidas, as respostas possíveis ao 

desafi o de prover o Estado de São Paulo de profi ssionais 

capazes de fazer face às demandas das novas sociedades, 

unindo conhecimento científi co e tecnológico e garantin-

do os espaços de inovação tão necessários para sustentar a 

onda de industrialização que o café ajudara a desencadear.

A nova escola foi notícia nos jornais. O Diário Popular 

escreveu:

“Nos archivos da vida intima de São Paulo, registra-se 

uma data que fi cará inscripta sempre em caracteres inde-

léveis. Installa-se fi nalmente, graças a iniciativa propria-

mente estadual, uma escola superior de ensino technico, 

que pode ter um brilhante futuro, proporcionando ainda 

mais facilmente, conhecimentos da maior utilidade, pelo 

seu caracter pratico e imprescindível. Uma Escola Polyte-



Na 1ª. Fila dos sentados, da esquerda para direita: 1. Alfredo Ellis, 2. Bernardino de 
Campos, 3.Alfredo Guedes, 4. José Pereira de Queirós, 5. Fernando Prestes (Presidente), 
6. Mello Peixoto, 7. Januário de Oliveira, 8. A.F.de Paula Souza.Em janeiro de 1900, em 
São Paulo Railway Co., Estação do Alto da Serra.
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chnica, tal como está delineada em São Paulo, há de ser um poderoso instituto 

em que se preparam as mentalidades para lançarem as bases de uma rede de 

comunicações que, trazendo novos factores do nosso Estado, conduza-o mais 

rapidamente ao caminho progressivo tão orgulhosamente trilhado até aqui”. 

O jornalista avaliava a importância da escola para o Estado; Paula Sou-

za, no entanto, iria mais além, afi rmando que o objetivo da nova escola era 

“promover a divulgação dos conhecimentos úteis ao progresso e ao desen-

volvimento da nossa Pátria [...], que mais poderosamente concorrerá para o 

engrandecimento e a prosperidade do nosso Estado”. 

Luiz de Anhaia Mello, primeiro vice-diretor, também louvava a criação 

da Polytechnica, vinculando-a ao impulso modernizador que deveria ali-

mentar a economia brasileira: 

“Como nosso mais poderoso propulsor científi co da indústria, que, aqui, 

como além, é a salvadora da pobreza e inimiga da guerra, a Escola Politécnica 

prestará imenso auxílio ao nosso grande estado e ao Brasil em geral, aprovei-

tando de modo completo as belas inteligências nacionais no desenvolvimento 

das incomensuráveis riquezas, que profusamente estão espalhadas, já em São 

Paulo, já em todos os Estados da nossa República”. 

No início, a Politécnica ofereceu cursos de engenharia civil, engenharia 

industrial, engenharia agrícola e artes mecânicas, que refl etiam a ênfase que 

Paula Souza queria dar à educação técnica, pragmática e disposta a “levantar 

as mangas” na construção do progresso industrial do Brasil: “Encontramos 

facilmente quem discorra sobre os mais variados assuntos, que mostre a mais 

invejável erudição; todavia, é bem raro encontrarmos quem possa executar 

mesmo as mais simples coisas [...]”, ele dizia.

Essa vocação dupla de preparar teóricos e técnicos seria a marca regis-

trada da Politécnica. A ela se agregariam os laboratórios de experiência, as 

viagens de estudo, os prêmios e viagens de aperfeiçoamento, o fomento aos 

estágios remunerados e o incentivo aos alunos-assistentes. 

��

1 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica, 1894-1984. São Paulo: IMESP, 1985.

2 Durante a Primeira República, o governador estadual era denominado “presidente” em alguns 

estados brasileiros.

3 VARGAS, Milton. (Coord.). Contribuições para a História da Engenharia no Brasil. São Paulo: 

Epusp, 1994.  

4 VARGAS, Milton. (Coord.). Contribuições... Op. cit.

5 MORAES, José Carlos T. B. (Org.). 500 Anos de Engenharia no Brasil. São Paulo: Edusp, 2006.

6 ESCOLA POLITÉCNICA. Prof. Dr. Antônio Francisco de Paula Souza. Disponível em: <http://

www3.poli.usp.br/pt/a-poli/historia/galeria-de-diretores/196-prof-dr-antonio-francisco-de-

paula-souza.html>. Acesso em 31 jul. 2013.

7 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Escola Politécnica: 110 Anos Construindo o Futuro. 

São Paulo: USP, 2004.

8 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit., p. 27.

9 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit., p. 33.

10 “Collecção das leis e Decretos de São Paulo de 1893”, apud SANTOS, Maria Cecília Loschiavo 

dos. Escola Politécnica. Op. cit., p. 33.
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1893   Criação da Escola Polytechnica pela Lei nº 191, de 24 de 
agosto de 1893.

1894   A escola começa a funcionar no dia 15 de fevereiro de 1894, 
no Palacete de Fidélis Nepomuceno Prates, mais tarde co-
nhecido como Solar do Marquês de Três Rios, construído 
no bairro da Luz, junto da Avenida Tiradentes.

1895   Início do funcionamento da biblioteca.

1899   Instalado o Gabinete de Resistência dos Materiais e Estabi-
lidade das Construções (GRM), nos moldes do Laboratório 
de Ensaios da ETH de Zurique e cuja criação Paula Souza 
supervisionou pessoalmente.

1899   Mudança para o Edifício Paula Souza em 2 de março de 
1899, construído em quatro anos em um terreno de 1.295 
m2, na Avenida Tiradentes, cujo projeto era de Ramos de 
Azevedo, que também estava no grupo de fundadores da 
Politécnica.

1899   Colação de grau dos primeiros formandos em Engenharia 
Civil. Foram 9: Francisco de Paula Ramos, Carlos Kiehl, An-
tonio Cerqueira Cezar, Ernesto Dias de Castro, Francisco 
Godoy M. e Costa, Mario de Campos, Aureliano Ignacio 
Botelho, Francisco O. Teixeira de Almeida e Eduardo Kiehl.

1900   Contratação de Roberto Hottinger, que será cofundador da 
Sociedade Científi ca de São Paulo, junto com Adolfo Lutz e 
Vital Brasil, para lecionar no curso de Engenharia Química.
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Biblioteca do Solar 
dos Três Rios.
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Materiais.
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Marconi faz a primeira transmissão de
rádio transatlântica e Santos Dumont estaciona
um dos seus dirigíveis, o nº 9, na frente de seu apartamento, no

coração de Paris. Em 1905, Albert Einstein publica vários trabalhos – 

inclusive o livro Um Ponto de Vista Heurístico Relacionado à Produção e à 

Transformação da Luz, que lançará as bases da física quântica –, introduz 

a teoria da relatividade, explica o movimento Browniano e estabelece a 

equivalência entre massa e energia. Em maio de 1905, a cidade de Las Vegas 

é fundada no estado de Nevada, nos EUA. Em abril de 1906, um terremoto 

de 7.8 de magnitude destrói boa parte da cidade de São Francisco, nos EUA; 

3 mil pessoas morreram, 300 mil fi caram desabrigadas. Os primeiros táxis 

com taxímetros começam a funcionar em Londres, em 1907. No mesmo ano, 

a estrutura quase terminada da Ponte de Quebec, que atravessa o rio Saint 

Lawrence, rui; 76 operários morrem; reconstruída em 1916, ela desabaria 

mais uma vez e 13 operários morreriam no acidente; a obra só será fi nalizada 

em agosto de 1919 – é a mais longa ponte em balanço do mundo, com 549 m 

de vão. Em 1910, as pessoas assistem e podem pela primeira vez fotografar 

a passagem do cometa Halley. O capitão italiano Carlo Piazza ataca uma 

posição líbia em 1911, pilotando um Blériot, e torna-se o primeiro piloto 

a usar um avião como máquina de guerra. Em 1912, o Titanic zarpa de 

Southampton para Nova York, sua primeira e última viagem; o navio afunda 

porque suas anteparas não eram estanques e a colisão havia provocado um 

rombo abaixo da linha d’água. No mesmo ano, explode a Guerra dos Balcãs, 

pela posse de territórios do antigo Império Otomano, envolvendo Sérvia, 

Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária; o Tratado de Bucareste, 

que formalizava o acordo de paz, assinado em 1913, não vai impedir que os 

Balcãs sejam o estopim da Primeira Guerra Mundial.

��

1903
1912



A.F.de Paula Souza  
no centro com  
participantes de 
experimentos em 1904.



“É esta a grandiosa obra artística 
e patriótica do engenheiro-
architecto Dr. Ramos de Azevedo, 
o Mestre d’essa vasta offi cina, na 
qual ha algumas dezenas de anos se 
tem construído uma nova capital, 
surpresa e encanto de quantos 
extrangeiros a visitam. A este 
mestre das construcções cumpria 
pois a execução do Pavilhão de 
São Paulo, no qual se representa, 
sob uma formula esthetica, o 
progresso de um Estado, do qual 
tem sido também um infatigável e 
benemérito obreiro.”1  

Artigo publicado, em 1900, na Revista da Poli sobre a 

preparação do pavilhão de São Paulo para a Exposição 

Universal, no Rio de Janeiro em 1908.
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Se a energia elétrica, antes de 1900, era privilégio de poucas fazendas e 

fábricas, em 1899 a São Paulo Tramway Light and Power Company, que vi-

ria a ser conhecida como Light, obteve concessão para instalar bondes elé-

tricos e gerar energia para a cidade de São Paulo. A demanda cresceu tanto 

que já, em 1901, foi inaugurada a usina de Parnaíba, que funcionava com dois 

alternadores e gerava 2MW. Em 1912, a mesma usina conseguia gerar 16MW. 

No mesmo ano, em novembro, dois engenheiros da Politécnica de São Paulo, 

José Balbino de Siqueira e Manfredo Antonio da Costa, consolidaram quatro 

pequenas empresas que geravam energia para as cidades de Botucatu, São 

Manuel e Dois Córregos e fundaram a Companhia Paulista de Força e Luz 

(CPFL). Em pouquíssimos anos, as fábricas substituiriam o carvão como nova 

fonte de energia. 

À medida que transporte, luz, água e esgoto passam a fazer parte do cenário 

das cidades, uma revolução nos hábitos e estilos de viver vai se anunciando. 

Os barões do café, por exemplo, logo começaram a sentir necessidade de estar 

perto dos bancos, agências fi nanceiras e centros de importação e exportação, 

e as casas e prédios art-nouveau e neoclássicos rapidamente vão ocupando o 

lugar dos antigos casarões coloniais, exibindo o poderio dos seus ocupantes em 

suas curvas e detalhes caprichados. 

As ruas são alargadas e projetos urbanos não param de sair das pranchetas, 

enchendo as cidades de praças e parques. O cardápio variado das cidades en-

riquecidas aumenta o mercado de trabalho para técnicos e engenheiros. Em 

A construção das 
cidades
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poucos anos, a queda no ritmo das construções faria com que eles se reunissem 

em entidades de classe para estabelecer as bases da profi ssão e organizar as 

regras da concorrência. A Sociedade dos Arquitetos seria fundada em 1911 e, 

o Instituto de Engenharia, em 1916. Entre os 286 fundadores, vários politéc-

nicos estavam presentes, incluindo Antonio Francisco de Paula Souza, além 

de Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Rodolpho Batista de S. Thiago, 

Victor da Silva Freire, Alexandre Albuquerque, Plínio de Queiroz, Theophilo 

de Souza, Francisco Emygdio da Fonseca Telles, Ranulpho Pinheiro Lima, 

Álvaro de Souza Lima e Roberto Simonsen.2

Mas, na primeira década do século, o ritmo de construções era frenético; 

notícias de novas técnicas e materiais construtivos não paravam de chegar da 

Europa; o próprio Ramos de Azevedo dava aulas de Arquitetura Civil e Higie-

ne das Habitações na Poli, e Paula Souza alimentava os alunos com informa-

ções sobre o que havia de mais moderno em engenharia, enquanto prepara-

va notas de aula sobre “cimento armado”, a mais nova técnica de construção, 

cujos exemplos vinham da Prússia, da Áustria e da Inglaterra. E isso quando 

ainda predominavam em São Paulo as construções de taipa e tijolo!3

Em 1905, a Politécnica de São Paulo publicaria o Manual de Resistência dos 
Materiais, um repertório impressionante de informações sobre as propriedades 

físicas, mecânicas e químicas dos materiais utilizados nas construções, incluin-

do alguns estudos inéditos sobre pedras naturais brasileiras e sobre concreto, 

além de determinação dos coefi cientes de resistência, tração e compressão de 

vários tipos de madeiras nativas.4

O sucesso do Manual ajudou a reforçar a importância do ensino prático e, em 

1907, o Gabinete de Resistência de Materiais (GRM) da escola passa a ter três 

seções: Ensaios Físicos e Mecânicos, Metalografi a e uma ofi cina de reparos. Na 

ofi cina de Metalografi a foram realizados os primeiros estudos sobre o material, 

feitos no Brasil, sob a coordenação do professor Hyppolito Gustavo Pujol Jr. 

Os estudos do GRM são reveladores dos recursos de que dispunham os 

engenheiros e construtores da época: cimentos, barras de aço, fi os metálicos, 

materiais pedregosos, cerâmica, tecidos e papel, que eram apenas alguns dos 

Embarque do 
café no
porto, em 1903.
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materiais que serviriam como objeto dos trabalhos de experimentação dos alu-

nos e professores da Poli.

Outros “gabinetes” também proviam o saber acadêmico do conhecimento 

prático e foram sendo criados concomitantemente: Laboratório de Química 

Analítica, de Química Industrial, de Física Industrial e Eletrotécnica. As de-

mandas do processo de urbanização vinham de todos os lados e, em 1911, foi 

nomeada uma comissão composta pelo diretor, Paula Souza, e pelos professo-

res Ramos de Azevedo, Ferreira Ramos e Edgard de Souza, para comunicar 

ao governo do Estado a necessidade de verbas para o edifício dos laboratórios 

da escola. No bojo do relatório, além da necessidade de ampliação das instala-

ções, falava-se já da instalação de um observatório astronômico.5

Mas a construção das cidades também envolvia outros desafi os além dos 

construtivos. A grande obra de saneamento urbano do início do século foi exe-

cutada na cidade de Santos, principal porto de escoamento do café, a partir de 

1905. A comissão encarregada do projeto era comandada por Saturnino de Bri-

to, da Politécnica do Rio de Janeiro, mas integrava a comissão Bruno Simões 

Magro – esse, sim, da Poli de São Paulo. Terminada a obra, a experiência e as 

soluções encontradas seriam levadas para o Recife, a pedido do governo de 

Pernambuco. Tudo era inovação. E desafi os.

Inclusive alguns que parecem ainda muito presentes, quase 120 anos de-

pois. O primeiro alerta sobre a poluição do rio Tietê, por exemplo, já havia 

sido feito em 1903, pelo engenheiro politécnico José Joaquim de Freitas, e um 

estudo para resolver o problema foi encomendado em 1911. Vários professores 

Ensaio de Materiais 
(concreto).
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Máquinas Agrícolas 
para aulas.

da Escola Politécnica participaram. O resultado foi favorável ao aproveitamen-

to das águas do Tietê, mas a opção pela adução dos rios Claro e Cotia foi pre-

ferida. A obra foi complementada por uma estação de tratamento com fi ltros 

lentos que está em funcionamento até hoje.

O processo de estruturação dos cursos da Poli refl ete bem as mudanças 

pelas quais passava o país.

Da criação do curso de engenheiro mecânico e eletricista e dos vários cursos 

de Química, em 1907, para atender às necessidades de industrialização de São 

Paulo, à transferência do curso de engenheiros agrônomos para a Escola Agrí-

cola Luiz de Queiroz, de Piracicaba, em 1911, passando pela diversifi cação do 

currículo do curso de Engenharia Civil, cujo objetivo era fornecer profi ssionais 

para atender ao crescimento da construção civil, a Poli, no epicentro do pro-

cesso de desenvolvimento urbano e industrial do Brasil, que era São Paulo, ia 

se organizando e consolidando-se como centro de conhecimento e referência. 

Esse alinhamento com as necessidades emergentes do processo de cresci-

mento teve alguns custos que os cronistas da época costumam apontar. Além 

da transferência do curso para engenheiros agrônomos para a nova escola, em 

Piracicaba, alguns outros cursos de formação de mão de obra técnica foram 

extintos. Foi o caso dos cursos de mecânicos, condutores de trabalho e maqui-

nistas, descontinuados em 1911. 

Aos poucos, a escola fi rmava-se como formadora apenas de engenheiros, e 

os demais cursos técnicos iam sendo absorvidos por outras instituições, como 

a Escola de Aprendizes e Artífi ces, que passou a oferecer cursos técnicos de 



Sala de modelos para aula de arquitetura.
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mecânica, marcenaria, tornearia, eletricidade e desenho.7

Por outro lado, desenhavam-se outras oportunidades. 

Desde 1899 a Poli formava engenheiros-arquitetos, mas 

em 1911 a cadeira foi ampliada para valorizar a compo-

sição. Também a cadeira de História da Arquitetura foi 

expandida e passou a incluir o curso de Estética. 

Interessante também é notar que, enquanto o anuário 

da Poli de 1903 tratava de temas como agricultura, obser-

vações sobre o frio e os efeitos das geadas, descrevia a ser-

ra de São Tomé das Letras e as embocaduras das lagoas, 

falava de envenenamento por mordidas de cobras e seu 

tratamento e trazia um ensaio de Olavo A. Hummel sobre 

a viação férrea, o anuário de 1912 revela uma escola com 

olhos fi rmemente virados para o futuro. Entre os vários 

artigos da revista, destacam-se: As observações dos eclip-

ses, por Rogério Fajardo; Determinação da longitude do 

lugar de observação – correção das longitudes por erros 

provenientes da latitude da estação e das efemérides da 

lua, por Lucio Martins Rodrigues; Notas calorimétricas, 

por R. Hottinger; Substâncias fornecendo Ychthiol exis-

tentes em São Paulo, por T. H. Rank; Estudos biológicos 

sobre o rio Tietê, por Geraldo Horácio de Paula Souza.8

��

1 SILVA, Raul. Revista da Poli, n. 19-20, mar. 1900.

2 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 63.

3 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 58

4 GRÊMIO POLITÉCNICO. Manual de Resistência de Materiais. Revista 

Politécnica, n. 6, jun./jul. 1905, p. 379; p. 377-82, apud MOTOYAMA, 

Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit.

5 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit.

6 MORAES, José Carlos T. B. Op. cit.

7 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 53.

8 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 387. 

Hypolito Pujol Jr 
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Resistência de 
Materiais.
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As exposições nacionais eram uma forma de os países 

mostrarem seus produtos e exibirem suas riquezas. “O Brasil 

participou de todas as Exposições Universais realizadas 

durante quase um século, primeiro somente na Europa e 

depois também nos Estados Unidos: de início reunindo seus 

produtos em algumas vitrines (Londres, 1851 e 1862; Paris, 1855 

e 1867) e mais tarde construindo jardins e edifícios admiráveis 

(Paris, 1889; Chicago, 1893; Saint Louis, 1904; Nova Iorque, 

1939). Desde 1861, quando organizou a mostra preparatória da 

Exposição Universal de 1862 em Londres, o governo brasileiro 

passou a realizar exibições ‘nacionais’ com o objetivo de pré-

selecionar os produtos e realizações da indústria local que iriam 

representar o país. Na cultura do século XIX a palavra indústria 

não possuía o signifi cado que tem hoje e, assim, à medida que 

as Exposições Universais foram fi cando cada vez maiores, exibir 

as realizações da indústria de uma nação signifi cava mostrar 

o trabalho dos seus habitantes nos mais diversos campos: do 

mecânico ou manual ao moral e intelectual”.1

Em 1908, o Brasil também exibiria todos os recursos da sua 

jovem “indústria”, faria o inventário de seus bens naturais, 

dos produtos manufaturados dos estados da federação, 

daria mostras de ousadias arquitetônicas e de excelência 

na técnica construtiva e se orgulharia de mostrar, para 

os visitantes ilustres de além-mar, a nova Capital da 

República recém-urbanizada pelo prefeito Pereira Passos 

e devidamente saneada por Oswaldo Cruz. Tratava-se 

de afi rmar que o país estava inserido no mundo urbano e 

fervilhante do início do século. Assim, entre os dias 28 de 

janeiro e 15 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, então 

Capital Federal, na grande esplanada da Praia Vermelha, na 

Urca, foi montada a Exposição Nacional de 1908, promovida 

pelo Governo Federal. 

“A representação de São Paulo foi a mais aclamada pelo 

público e os produtos enviados pelos diversos participantes 

do Estado ocuparam vários edifícios e, sobretudo, duas alas 

em dois pavimentos do Pavilhão dos Estados. Os estandes, 

vitrines e quiosques do estado, além de mostrar sua 

produção agrícola e seus recursos naturais, também exibiam 

tecidos, máquinas, artefatos em couro, cerâmica, maquete 

de edifícios e até mesmo um grandioso panorama com uma 

vista de sua capital – o chamado panorama do fotógrafo 

Valério Vieira, com onze metros de extensão. Entretanto, 

era o pavilhão construído especialmente pelo governo do 

Exposição Nacional
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Estado de São Paulo para a Exposição Nacional que causava 

o maior impacto nos visitantes. Dominando a praça principal, 

o pavilhão era o maior e mais luxuoso do evento. Projeto de 

Ramos de Azevedo e Ricardo Severo, fi guras eminentes da 

arquitetura paulista da época, foi executado pelo arquiteto 

Domiziano Rossi. O edifício, com 1.500 m2, era maior até 

mesmo que o Pavilhão do Distrito Federal, possuía galerias 

de exposição, ligadas a um imenso salão de honra, destinado 

às atividades ofi ciais, conferências e às festas de recepção 

das autoridades estrangeiras. O pavilhão era profusamente 

decorado com esculturas e relevos ornamentais e coberto por 

nada menos do que 12 cúpulas. Foi considerado o mais belo 

da Exposição Nacional, vencendo um concurso promovido 

pelo Jornal do Commércio. Com sua opulência, pode ser visto 

como a expressão máxima da linguagem grandiloqüente que 

a arquitetura das exposições Universais e Nacionais alcançara 

em meio século”.2

Numa das salas dessa fabulosa construção, uma mostra 

fotográfi ca exibia os vários “gabinetes” e o prédio da Poli. 

A mostra e os estudos apresentados mereceram um Grande 

Prêmio oferecido pelo júri da exposição.3

A exposição fi cava aberta até a meia-noite, “ardendo à luz de 

milhares de lâmpadas elétricas, crivada de focos luminosos e 

multicores, com o seu pórtico em fogo, num deslumbramento 

apoteótico, a lembrar fantasias do Oriente escoadas na 

ardente imaginação da infância”,4 segundo a descrição 

entusiasmada da Revista Kósmos, de julho de 1908.

O esforço de montar essa “cidade branca facetada e 

rendilhada” em tão pouco tempo sinalizava o avanço que 

o país havia feito na construção de infraestrutura e na 

consolidação do progresso tecnológico.

1 PEREIRA, Margareth da Silva. A Exposição de 1908 ou o Brasil 

Visto por Dentro / The 1908 Exhibition or Brazil Seen from 

Within. Tradução português-inglês: Rafael Saldanha Duarte. 

Porto Alegre: UFRGS. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/

propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_16/01_MSP.pdf>. 

Acesso em 31 jul. 2013.

2 PEREIRA, Margareth da Silva. Op. cit.

3 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 134.

4 REVISTA KÓSMOS, v. 5, n. 7, jul. 1908, apud WIKIURBS. 

Exposição Nacional de 1908 / Revista Kósmos – II. Disponível 

em: <http://wikiurbs.info/index.php?title=Exposição_Nacional_

de_1908/Revista_Kósmos_-_II>. Acesso em 31 jul. 2013.

Pavilhão de SP em 
primeiro plano.
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1903 Formação do Grêmio Politécnico, liderado por Alexandre 
Albuquerque, que viria a ser um dos responsáveis pela 
construção da Catedral da Sé.

1904 Início da publicação da Revista Politécnica, pelos alunos 
que faziam parte do Grêmio.

1905 Publicação do Manual de Resistência dos Materiais.

1907 Primeiros ensaios metalográfi cos brasileiros.

1907 / 08 Construção do primeiro prédio de concreto em São Paulo, 
projeto de Victor Dubugras, ex-professor de Desenho To-
pográfi co e de Elementos de Arquitetura e Construções da 
Politécnica.

1908  Participação da Exposição Nacional em comemoração ao 
centenário da abertura dos portos.

1911 Extinção dos cursos “anexos” ou de segunda divisão: o 
curso de Engenharia Agrícola é transferido para a Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. É criada a cadei-
ra de Composição Geral, valorizando o currículo de temas 
relacionados à arquitetura e urbanismo, e o curso de Mecâ-
nicos-Eletricistas. Aos poucos, a Politécnica é reorientada 
para formar apenas engenheiros.

1912 Fundação da Companhia Paulista de Força e Luz. Partici-
param os politécnicos José Balbino de Siqueira e Francisco 
Machado de Campos. Criação do Laboratório de Máquinas 
e Eletrotécnica para atender à indústria paulista.
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Manual de 
Resistência dos 
Materiais.

Exposição do 
Centenário de 
Abertura dos Portos 
em 1908 no RJ.
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O Grand Central Station de Nova
York, que estava em reconstrução desde 1904,
é reaberto ao público. Em março de 1913, Inez Milholland lidera,

a cavalo, uma passeata de mulheres pelo sufrágio universal em Washington, 

EUA; em abril, o Woolworth Building, criado por Cass Gilbert, é inaugurado 

em Nova York e será o prédio mais alto do mundo durante toda essa década. 

Na Inglaterra, Harry Brearley inventa o aço inoxidável e a companhia Ford de 

motores implementa a primeira linha de montagem, reduzindo o tempo de 

produção do chassis de um veículo de 12h30 para 2h40 e inaugurando a era 

da produção em massa. Em 1914, o Arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand, 

e sua esposa, a duquesa Sofi a, são assassinados por um nacionalista sérvio, 

Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, em um atentado que 

será o estopim da Primeira Guerra Mundial. Em 1916, Albert Einstein formula 

sua Teoria Geral da Relatividade; William Boeing compra a Pacifi c Aero 

Products, que mais tarde se chamará Boeing, em Seattle. Em 1917, o czar é 

deposto e explode a Revolução Russa. O primeiro caso de Gripe Espanhola 

é registrado em Haskell County, no Kansas (EUA), em 1918; a pandemia vai 

durar mais de um ano e matar entre 20 e 40 milhões de pessoas – mais gente 

do que a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, o Tratado de Saint-Germain é 

assinado, pondo fi m à Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, Adolf Hitler 

faz seu primeiro discurso como líder do Partido dos Trabalhadores, em 1920. 

No mesmo ano, o New York Times critica o engenheiro aeronáutico, Robert H. 

Goddard, e ridiculariza a ideia de foguetes voarem para fora da Terra – em 1926, 

Goddard provou que era possível e, em 1969, um dia depois de a Apolo 11 ser 

lançada, o jornal se retratou. Em 1922, a primeira colisão aérea, envolvendo um 

Daimler Airway de Havilland DH18 e um avião da Compagnie des Grands 

Express Aeriens é registrada, em Poix de Picardie, Amiens, na França.

��

1913
1922



A.F.de Paula Souza  
no centro com  
participantes de 
experimentos em 1904

Escola Senai, 
idealizada por 
Roberto Mange.



“Havia, portanto, na época 
capacitação técnica para o projeto 
e a construção dos grandes 
edifícios de São Paulo. Mas 
somente isso não teria bastado. 
É que a construção dessas obras, 
já diferente da construção 
rotineira em alvenaria, exigia a 
solução de problemas inusitados, 
tanto no cálculo e construção 
das estruturas de concreto como 
de suas fundações, sem esquecer 
os problemas relacionados com 
a exploração ou a fabricação 
dos materiais de construção 
necessários: os agregados para o 
concreto, o cimento, as barras 
de aço etc. Tudo isso veio a 
exigir uma tecnologia ainda não 
existente na época.” 

Milton Vargas, falando sobre o boom da construção de 

prédios em São Paulo, a partir de 1918.”1
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No primeiro quartel do século 20, os EUA eram a mais rica das nações 

do mundo, nenhum outro país produzia tanta riqueza per capita. O petróleo 

jorrava, novas invenções, como o automóvel, mudavam dramaticamente a pai-

sagem e os hábitos da população. Andrew Carnegie, o fi lho de um tecelão, que 

chegara aos EUA como um garoto maltrapilho e acumulara uma das maiores 

fortunas do mundo na indústria siderúrgica – não sem muita luta, mas com 

esperteza e engenhosidade –, alimentava os sonhos dos imigrantes que não 

paravam de chegar; mas a riqueza se concentrava na mão de uns poucos e, 

nas cidades fervilhantes, proliferavam antros de pobreza, imundície e doenças. 

A expectativa de vida dos americanos era de 48 anos, se fossem brancos, e 

de 34 anos, se fossem negros. A força de trabalho incluía quase 2 milhões de 

jovens de menos de 15 anos e cerca de 5 milhões de mulheres, muitas vezes 

trabalhando por menos de 10 centavos por dia de trabalho de 10 horas. 

Protestos e greves faziam parte da paisagem e, ainda que duramente repri-

midos, abriam caminho para melhorias nas condições de trabalho. No início 

de 1913, o então presidente, William Howard Taft, cria o Ministério do Tra-

balho, com a missão de “incentivar, promover e desenvolver o bem-estar dos 

trabalhadores e aposentados dos EUA, melhorar as condições de trabalho, criar 

oportunidades para empregos e assegurar benefícios e direitos trabalhistas”.2

Em 1914, o Clayton Antitrust Act torna legais as greves e os boicotes, desde 

que não violentos. Mas, ao longo do ano de 1919, o número de greves bateria 

um recorde: 4 milhões de trabalhadores paralisariam o trabalho. Os confl itos 

A construção do espaço 
humano nas cidade
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entre patrões e empregados nos EUA continuariam e só em 1935 o Wagner Act 

ofi cializaria o direito dos trabalhadores de se reunirem em sindicatos e obriga-

ria os empregadores a negociações coletivas. 

No Brasil, a primeira greve de grandes proporções ocorreu em 1917, como 

resultado de uma onda de protestos que começou em duas fábricas de São Pau-

lo, ambas do Cotonifício Rodolfo Crespi. Rapidamente, o movimento ganhou a 

adesão dos servidores públicos e se espalhou pelo país, sobretudo Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul. A Greve Geral de 1917 teve inspiração anarquista, um mo-

vimento de massas infl uente no início do século, sobretudo entre os imigrantes 

europeus, e que preconizava a existência de comunidades livres e autorregulá-

veis de operários. Além de um aumento de 35%, os grevistas, entre outras rei-

vindicações, queriam o reconhecimento do direito de associação para os traba-

lhadores, o fi m do trabalho infantil, o pagamento pontual dos salários, jornada de 

trabalho de 8 horas e “semana inglesa”, de segunda-feira ao meio-dia de sábado. 

A era da indústria chegava a um impasse; a concentração de riqueza e o 

esgotamento da mão de obra obrigariam governos e empresários a buscarem 

caminhos de conciliação, tanto quanto soluções tecnológicas. 

No Brasil, o processo não seria menos traumático do que no resto do mun-

do. São Paulo fi rmava-se como centro industrial do país, mas essa ascensão 

passava ao largo do maior sonho de Paula Souza: conseguir que a pesquisa 

tecnológica fosse norma rotineira na indústria paulista.3 

Para o então diretor da Politécnica, os obstáculos ao desenvolvimento in-

dustrial de São Paulo nasciam justamente da falta de interesse do governo 

federal, mais preocupado com as necessidades das oligarquias cafeeiras, da 

ausência de capital para investimento em pequenas indústrias e da limitação 

do nosso conhecimento técnico, em comparação com os EUA.4

As cadeiras de Máquinas e Desenho das Máquinas e de Motores Térmicos 

e Termodinâmica, dentro do curso de engenheiros mecânicos-eletricistas e ci-

vis, foram tentativas de aproximar a escola da prática industrial. Os professores 

Felix Hegg e Roberto Mange, ambos renomados engenheiros suíços, são convi-

Escola Normal 
Caetano de 
Campos.
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dados para assumir essas cadeiras e vão oferecer preciosas contribuições para a 

indústria nascente. Roberto Mange, por exemplo, além de construir as primei-

ras máquinas de açúcar do país, será o criador do SENAI e seu primeiro diretor. 

Era no campo da indústria da construção civil, no entanto, que a infl uência 

do ensino politécnico se faria mais notável. Francisco de Paula Ramos de Aze-

vedo era amigo de juventude de Paula Souza. Engenheiro arquiteto, formado 

na Universidade de Gand, na Bélgica, ele foi professor e diretor da Poli. Pelo 

seu escritório passaram projetos que se tornariam a marca registrada da cidade 

de São Paulo. A Pinacoteca do Estado, o Theatro Municipal, o Mercado Mu-

nicipal, o Palácio das Indústrias, a Escola Normal Caetano de Campos, o Colé-

gio Sion, a Casa das Rosas, o edifício Condessa Pereira Pinto, onde funcionou 

o Mappin, além, é claro, do conjunto de prédios da Escola Politécnica, que 

atualmente pertencem ao Departamento Histórico da Prefeitura, ao Centro 

Educacional Paula Sousa e à Faculdade de Tecnologia do Estado (FATEC).

Orientador dos engenheiros arquitetos e da construção de edifícios entre 

os engenheiros civis, não seria exagero dizer que Ramos de Azevedo instituiu 

em São Paulo a indústria da construção civil: “A ele podem ser prestadas as ho-

menagens como aquele que tornou possível a espantosa expansão urbana de 

São Paulo, a partir da primeira década do século XX, tanto no que se refere às 

mansões da alta burguesia, como às residências padronizadas da classe media 

e da pequena burguesia.”5

Em seu escritório, que, não por acaso, fi cava ao lado de uma loja de mate-

riais de construção e de uma fi nanciadora de construção de edifícios, trabalha-

ram engenheiros e arquitetos que anunciaram o modernismo no Brasil, como: 

Alexandre Albuquerque, também formado pela Poli e que seria o criador do 

Convento e da Capela de Santa Thereza, onde hoje funciona a Pontifícia Uni-

versidade Católica (PUC); Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello, fi lho de 

um dos fundadores da Poli e que seria um pioneiro na área e no ensino de 

urbanismo em São Paulo e no Brasil; Victor Dubugras, francês que estudou na 

Argentina, onde participou da construção do Teatro Colón, em Buenos Aires, 

e, chegando ao Brasil, além de convidado a trabalhar com Ramos de Azevedo, 

foi professor na Poli até 1928 – Victor Dubugras não apenas participou de vá-

rios projetos de obras públicas como desenvolveu projetos para residências e 

edifícios comerciais nos bairros novos que a elite paulistana estava escolhendo 

para viver: Vila Buarque, Higienópolis e Cerqueira Cesar –; Ricardo Severo, 

que, além de engenheiro e arquiteto, também era arqueólogo e casado com a 

irmã de Santos Dumont; e Hipolito Gustavo Pujol Junior, que criou o edifício 

onde hoje funciona o Centro Cultural do Banco do Brasil. 

Criado no contexto do neoclassicismo e do ecletismo das escolas europeias, 

o escritório não se limitaria a aplicar nas construções brasileiras as soluções de 

fora. Ao contrário, muitos desses engenheiros e arquitetos, incluindo Ricardo 

Severo e Dubugras, se destacariam justamente pela inovação e pela criação 

de uma arquitetura com características e elementos essencialmente nacionais. 

As conferências e palestras de Ricardo Severo, por exemplo, que ele 

chamava “Campanha de Arte Tradicional no Brasil”, infl uenciariam jovens 

arquitetos, engenheiros e artistas e, mais tarde, mesmo que muitas vezes a 
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contragosto do engenheiro, suas ideias seriam defi nidas como protomoder-

nistas porque buscavam, a partir do estilo colonial português, tal como foi 

aplicado aqui no Brasil, criar um estilo construtivo verdadeiramente “na-

cional”, que respeitasse as tradições brasileiras, ao mesmo tempo em que 

incluísse as técnicas e recursos novos, muitos recém-descobertos. 

Entre esse “passado” colonial, defi nido como matriz, e o presente, um 

dos principais desafi os dos engenheiros e arquitetos dessa primeira metade 

do século XX seria a experimentação com os materiais e as soluções que 

surgiam como novidade todos os dias. Dubugras é um exemplo de pionei-

rismo nesse uso. Desde o início do século ele vinha fazendo experiências 

com conceitos novos de estrutura e vedação e uso do concreto e, entre a 

Primeira Guerra Mundial e os anos 1930, constrói vários edifícios em estilo 

neocolonial, mas que deixam à mostra os materiais utilizados – tijolos de 

barro e pedras, por exemplo, técnica que não era utilizada nas construções 

tipicamente coloniais. 

O professor Paula Souza morreria em 13 de abril de 1917, enquanto prepara-

va sua aula do dia seguinte. Presentes no velório, fi guras importantes do Estado 

de São Paulo, como o vice-presidente do Estado, o prefeito, secretários, enge-

nheiros, advogados, médicos e os diretores das escolas de Medicina e Direito; 

muitos comentariam mais tarde para os jornais como faria falta o criador e dire-

tor da Poli. Mas seriam os alunos que carregariam seu corpo no cortejo fúnebre 

que, desde a casa onde morava o professor, na Rua Aurora, nº 79, percorreria as 

ruas da cidade até o Cemitério da Consolação, onde ele está sepultado. 

Seu substituto no cargo de diretor seria o professor Francisco de Paula Ra-

mos de Azevedo. 

Em 1922, a Semana de Arte Moderna, marco do modernismo no Brasil, se-

ria realizada num dos prédios mais importantes e emblemáticos de São Paulo, 

o Theatro Municipal, projeto de Claudio Rossi e de Domiziano Rossi, realiza-

do pelo Escritório Técnico de Ramos de Azevedo, em 1911. Na inauguração, 

trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, abriram a noite. Durante os 

sete dias da Semana, o teatro abrigou, além de exposições de arte, música, 

poesia, palestras e encontros sobre a modernidade no Brasil e no mundo. 

O mundo moderno começava no Brasil.

��

1 VARGAS, Milton. Os edifícios de São Paulo e os politécnicos. Revista da AAAEP. São Paulo: 

Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica, v. 2, n. 1, 1986.

2 Extraído do documento de declaração de Missão do Department of Labor dos EUA. “To 

foster, promote, and develop the welfare of the wage earners, job seekers, and retirees of the 

United States; improve working conditions; advance opportunities for profi table employment; 

and assure work-related benefi ts and rights.” (ESTADOS UNIDOS. Department of Labor. Our 

Mission. Disponível em: <http://www.dol.gov/opa/aboutdol/mission.htm>. Acesso em 31 jul. 

2013).

3  VARGAS, Milton. (Coord.). Contribuições... Op. cit., p. 19.

4 ESCOLA POLITÉCNICA. Prof. Dr. Antônio Francisco de Paula Souza. Op. cit.

5 VARGAS, Milton. (Coord.). Contribuições... Op. cit., p. 19.
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Azevedo

Teatro Municipal 
de São Paulo.
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1913 Contratação do pintor e desenhista italiano, Enrico Vio, 
para reger a aula de Desenho Geométrico e à Mão Livre.

1917 Final da gestão de Paula Souza. Morte de Paula Souza. Iní-
cio da gestão de Ramos de Azevedo.

1918 Fundação da Escola Noturna Paula Souza, órgão dirigido 
pelo Grêmio Politécnico para alfabetização de adultos, cria-
ção e regulamentação do curso de Engenheiro Eletricista, a 
partir de então independente do curso de Engenheiro Me-
cânico. Extinção do curso de Contador e criação do curso 
de Química.

1919 Theodoro Augusto Ramos, que será o introdutor da Análi-
se Matemática Moderna no Brasil e será aplaudido como o 
mais brilhante e produtivo cientista de sua geração, apre-
senta na Escola Politécnica seu trabalho Questões Sobre 
as Curvas Reversas e torna-se professor substituto. Como 
professor, foi importante por trazer as principais ideias da 
Matemática do século XX para dentro da Poli.

1920 Inauguradas as novas instalações da Poli, no Edifício Ramos 
de Azevedo; também é assinado um acordo com o Ministé-
rio da Agricultura, da Indústria e do Comércio para funcio-
namento do curso anexo de Química Industrial.
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Em 1920 foi 
inaugurado o 
Edifício Ramos de 
Azevedo.

Anfi teatro do 
Edifício Ramos de 
Azevedo.
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Em 1923, a inflação na Alemanha bate
um recorde: um dólar vale 4.200.000.000.000
Papiermark, a moeda alemã. Em 1924, a Computing Tabulating

Recording Company (CTR), com sede em Nova York, torna-se a IBM 

(International Business Machines ou “Big Blue”). No dia 14 de janeiro 

de 1925, a empresa francesa Latecoere realiza o primeiro voo entre Rio de 

Janeiro e Buenos Aires, com um hidroavião Breguet XIV. No mesmo ano, a 

Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, em 

Paris, lança o estilo que será conhecido como Art Déco, e Benito Mussolini 

instala-se como ditador na Itália. Em 1926, um golpe de Estado coloca 

Antonio de Oliveira Salazar no poder em Portugal e Al Capone domina 

o crime organizado nos EUA. John Logie Baird demonstra o primeiro 

sistema mecânico de televisão e os EUA recebem o encontro inaugural da 

International Standards Association, que mais tarde se tornará a International 

Organization for Standardization (ISO) e cujo objetivo era criar, promover e 

divulgar padrões e normas internacionais para todos os setores da indústria. 

Em 1927, a Engineering Standards Committee, hoje BSI Group, fundada 

em Londres, em 1901, por Sir John Wolfe-Barry, o homem que desenhou 

a ponte da Torre de Londres, torna-se a British Standard Institution em 

1931, depois de ser ofi cialmente reconhecida pelo governo britânico como 

única autoridade em padronização e normalização de dados e informações 

na Inglaterra. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York mergulha o mundo 

na Grande Depressão – na maioria dos países, a crise vai durar até o fi nal dos 

anos 1930 e início dos anos 1940. 

��

1923
1932



Ary Torres e colaboradores no Lab.de 
Ensaio de Materiais. Na frente, 1º a partir 
da esquerda Hubertus Colpaert, o 3º Ary 
Torres, o 5º Adriano Marchini.



“Governar é povoar; mas não se 
povoa sem se abrir estradas, e de 
todas as espécies. Governar é, 
pois, fazer estradas!”

Washington Luís (1869 – 1957), advogado, historiador e 

décimo-terceiro presidente do Brasil, de 1926 a 1930. 1
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Em maio de 1928, o presidente Washington Luís inaugurou a rodovia Rio–

São Paulo, com seus 508 km, dos quais apenas 8 pavimentados. Em 25 de agosto 

de 1928, foi a vez da Rio–Petrópolis, futura Rodovia Washington Luís, que seria 

considerada durante muito tempo a melhor rodovia da América do Sul.2

“Governar é abrir estradas” tinha sido o mote de sua campanha eleitoral ao 

governo de São Paulo, em 1920. E, embora seus adversários criticassem “essa 

novidade de estradas” e o chamassem “General Estrada da Bobagem”3 (um 

trocadilho com a expressão “estrada de rodagem”, também uma novidade na 

época), Washington Luís não só se tornou presidente do estado de São Paulo e 

governou até 1924 como foi eleito presidente do Brasil pelo Partido Republica-

no Paulista em 1926. Em 1930, deposto pelo golpe de Getúlio Vargas, exilou-

-se na Europa e nos Estados Unidos e só voltou ao Brasil em 1947. 

A prioridade de Washington Luís, o presidente “Estradeiro”, era o povo-

amento do interior, o que, segundo acreditava, só seria possível se houvesse 

estradas... e muitas. Sua visão seria incorporada não só por seu sucessor no 

governo de São Paulo, Carlos de Campos, como por muitos outros, incluindo 

contemporâneos, como Paulo Maluf e Franco Montoro.

Em 1927, o Brasil tinha 93.682 automóveis e 34.075 caminhões, segundo a 

justifi cativa apresentada no Projeto de Resolução nº 185/2011 para a conces-

são da rodovia pela Concer.4 E, se as ferrovias continuavam sendo construídas 

para transportar o Brasil agrícola, as rodovias desafi avam a crise do pós-guerra 

e abririam novos caminhos para a indústria paulista.

A construção dos 
padrões do futuro

Edifício Martinelli.
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Essa indústria, no entanto, ainda estava se restabelecendo: a participação 

de grupos multinacionais aumentara, em função da mão de obra barata, e aqui 

e ali notavam-se sinais crescentes de vitalidade. 

Seriam o cimento e o aço os grandes impulsionadores do desenvolvimento 

da década – mais especifi camente, a mistura dos dois, o concreto armado. 

“Desde o século XIX, já se faziam estruturas de ‘cimento armado’, mas, numa 

primeira fase, perfi s metálicos eram embutidos em argamassa forte de concre-

to, moldada em fôrmas de madeira ou pela própria alvenaria de acabamento. 

Posteriormente, já no século XX, começaram a ser utilizados esqueletos de 

concreto, independentes da alvenaria e das demais partes do edifício, empre-

gando-se como armação perfi s e trilhos de aço, e depois, vergalhões de ferro 

retorcido de seções quadradas e circulares”.5

O concreto, nesse novo formato, abriria os horizontes dos engenheiros. En-

tre 1926 e 1930, por exemplo, foi construído em São Paulo o Edifício Marti-

nelli, o mais alto edifício do Brasil e de toda América Latina. Muitos outros 

viriam. Literalmente, o céu era o único limite. 

Até os anos 1920, o Brasil importava dos Estados Unidos, da Inglaterra, 

da França, da Alemanha, da Dinamarca, da Bélgica e da Argentina 97% do 

cimento que consumia, num total de 400 milhões de toneladas/ano.6 

Quando foi fundada em 1924, a Companhia Brasileira de Cimento Portland, 

em Perus, tinha vários problemas a resolver, da importação de materiais à es-

cassez de energia elétrica, passando pela falta de qualifi cação da mão de obra 

Indústrias Matarazzo.
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e pela estratégia de desmoralização do cimento nacional, da qual se valiam 

os importadores para manter a dependência brasileira do produto importado. 

Para assegurar a qualidade da produção do cimento, a empresa dispunha 

de um laboratório próprio, que trabalhava sem parar, dia e noite. “Ao mesmo 

tempo, recorria aos serviços técnicos prestados pelo laboratório da Escola de 

Engenharia do Mackenzie, como análise química e ensaios de consistência, 

fi nura, de pega, bem como os de resistência do cimento puro e da argamassa 

realizados nos laboratórios da Escola Politécnica, por Ary Torres”.7

O famoso Gabinete de Resistência de Materiais (GRM), sob o comando 

do engenheiro Ary Torres, para fazer face aos desafi os do “boom” construtivo 

do pós-guerra, havia se transformado no Laboratório de Ensaios de Materiais 

(LEM), que conquistara alguma autonomia e passara a prestar serviços para 

empresas, além das atividades puramente acadêmicas que já exercia. 

Ary Torres, um politécnico, havia assumido a direção do antigo GRM, nes-

se mesmo ano e tinha uma meta: criar um instituto de pesquisas tecnológi-

cas, com ênfase em química aplicada e materiais de construção, à altura dos 

europeus e americanos. Em 1926, ele abrira três frentes de trabalho para o 

novo Laboratório de Ensaios de Materiais: aglomerantes e concreto, metais e 

madeiras. São as primeiras empresas de cimento nacionais, como a Portland 

Perus, e outras multinacionais recém-estabelecidas no país, como a Wayss & 

Freytag e a Christiani & Nielsen, que alavancariam os trabalhos do LEM. Já 

em 1927, Ary Torres publica um boletim Dosagens de Concreto, que até hoje é 

referência no mundo acadêmico.

Muitos outros visionários lutariam pela criação de um instituto de pesqui-

sas tecnológicas que englobasse o que de melhor se fazia no país em relação 

a técnicas, procedimentos e pesquisas. A longo prazo, o objetivo era criar, de 

um lado, “normas brasileiras” de especifi cação e de classifi cação de materiais8 

e, de outro, pesquisas cada vez mais afi nadas com os interesses da indústria. 

Padrões e normas são conquistas, sobretudo dessa década. Em todo mun-

do, os países sentirão necessidade de normalização, de especifi cações e de 

classifi cações que tornassem possíveis os intercâmbios econômicos tanto 

quanto as trocas intelectuais. 

A reestruturação do GRM e a criação do LEM estavam, portanto, em sinto-

nia com um dos mais importantes movimentos da década: o esforço de criação 

de padrões e normas de caráter internacional que servissem de base para toda 

atividade industrial e comercial. E os números são expressivos: “de 1927 a 

1933 foram realizados 4.500 ensaios ofi ciais e rompidos dezenas de milhares 

de corpos de prova de concreto e de metal”.9 

O clima de euforia, no entanto, estava ameaçado. A crise da Bolsa de Va-

lores Americana em 1929, que afetou profundamente a Bolsa Ofi cial de Café, 

traria o caos para o setor agrícola. 

E, também no campo político, essa década terminaria colocando em cheque 

instituições consagradas. O desmantelamento da política do “café com leite” 

e o término da alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, o fi m da 

República Velha, em 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, candi-

dato derrotado nas eleições presidenciais, e a Revolução de 1932, que colocaria 

os paulistas em oposição ao governo federal – tudo anunciava tempos novos. 
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Armamentos confeccionados 
pelos politécnicos em 1932.
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O clima de mobilização em prol da convocação imediata de uma Assem-

bleia Constituinte e de eleições gerais contaminou o estado, sobretudo os 

jovens, revoltados com os desmandos dos “tenentes” interventores que o go-

verno federal enviara para gerenciar o estado, e, assim, a Revolução estourou 

em 9 de julho de 1932. Isolado da federação e sem condições de receber su-

primentos, São Paulo estava em completa desvantagem. A indústria aderiu,10 e 

o entusiasmo do presidente da FIESP e professor da Politécnica, engenheiro 

Roberto Simonsen, colocou empresas como Pirelli, Rhodia, Nadir Figueiredo, 

Antarctica Paulista e Matarazzo11 para produzir armas e artefatos bélicos, sob 

a supervisão do LEM Politécnico: “[...] todos sabem que a Escola Politécnica 

cumprirá o seu dever, que ela não é só uma fábrica de técnicos, mas também 

uma escola de civismo como a queria o velho Paula Souza.”12

“São Paulo sairia derrotado da Revolução de 1932. E, com essa derrota, 

também teria fi m um primeiro período da Escola Politécnica de São Paulo.”13 

Coincidência ou não, o último diretor da escola desse período, Carlos Gomes 

de Souza Shalders, da primeira turma de fundadores, se aposenta em 1933. 

Em 1934, a Universidade de São Paulo seria fundada. Um ciclo é fechado. Um 

novo tem início.

��
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1923 Início da fabricação de fi os e cabos pela Cia. Nacional de Ar-
tefatos de Cobre, que será depois incorporada pela Pirelli. 
Proliferam as fábricas nacionais de fi os esmaltados, condu-
tores para a construção civil. Esses materiais precisarão ser 
descritos e normatizados. 

1924  O Edifício Solar do Marquês de Três Rios, primeiro prédio 
a abrigar a Politécnica, é demolido; estoura a Revolução 
de 1924, opondo militares paulistas ao governo federal. 
São Paulo seria ocupada pelos revoltosos durante 23 dias e 
bombardeada pelas tropas federais leais ao presidente Ar-
tur Bernardes. Os prédios da Poli, na Avenida Tiradentes, 
foram atingidos.

1925  Criado o curso de Engenharia Química, pela Lei Estadual nº 
2.128. Pela mesma lei, foram extintos o curso de Engenharia 
Industrial e alteradas as matérias do curso de Engenharia 
Civil.

1926 O antigo Gabinete de Resistência dos Materiais (GRM) é 
totalmente reformado e passa a chamar-se Laboratório de 
Ensaios de Materiais, sob direção de Ary Frederico Torres. 

1927 Sai o primeiro boletim do Laboratório de Ensaios de Mate-
riais (LEM), com artigo de Ary Torres sobre Dosagem dos 
Concretos, resultado de 10 anos de pesquisa e que seria um 
marco na história da tecnologia no Brasil.

 Francisco Ferreira Ramos, primeiro professor de Física da 
Poli e catedrático de Física Experimental e Meteorologia 
e de Física Industrial, é nomeado vice-diretor da Escola 
Politécnica.

1928 Rodolpho de São Thiago, catedrático de Geometria Analítica 
e de Cálculo Infi nitesimal, torna-se o terceiro diretor da Poli.
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1931 Publicação do Boletim do LEM sobre Especifi cações para 
Cimentos, Balanço de nossa Situação: Orientação a Seguir 
para se Obter uma Especifi cação Racional, de autoria de Rô-
mulo de Lemos Romano.

 Início da diretoria de Francisco Emygdio da Fonseca Tel-
les, catedrático de Física Industrial e Eletromagnética. Sua 
gestão será de apenas alguns meses, sendo substituído por 
Carlos Gomes de Souza Shalders, catedrático de Matemáti-
ca Elementar, Trigonometria, Álgebra Superior e Geometria 
Descritiva.

 Nelson Rezende, em artigo publicado na Revista Politécnica, 
fala da importância de criar no LEM um Laboratório de Pavi-
mentação e Estradas de Rodagem, para fi scalizar a acompa-
nhar as obras que estavam sendo feitas pelo governo desde 
1926.

1932 A Poli participa da revolução cujo objetivo era a derrubada 
do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação 
de uma nova constituição. Além de construir granadas, cha-
madas “abacaxizinhos”, para alimentar de munição as forças 
paulistas, a Escola e o LEM produziram lança-chamas, fo-
guetes luminosos, bombas de fumaça. 

  Victor da Silva Freire torna-se vice-diretor da Poli, também 
por pouco tempo. Menos de um ano depois de sua posse, 
ele se tornaria diretor da Escola.

1933  No dia 11 de dezembro, por meio do Decreto nº 23.569, as 
profi ssões de engenheiro e de engenheiro arquiteto são re-
conhecidas no Brasil.





75

Em 5 de janeiro de 1933, começa a ser
construída na Baía de São Francisco, nos EUA, a
Golden Gate. No mesmo ano, o presidente do Brasil, Getúlio

Vargas, mesmo vitorioso na Revolução de 1932, atendendo a uma das 

reivindicações dos paulistas revoltosos convoca a Assembleia que vai 

promulgar a nova Constituição, com várias reformas modernizantes, como o 

ensino primário obrigatório e o voto feminino e secreto, em 1934. Também 

em 1934, a companhia Fuji Photo Films é fundada no Japão e Adolf Hitler 

torna-se Führer da Alemanha. Em 1935, como parte do New Deal, é criada 

a Works Progress Administration, que vai empregar milhões de americanos 

na construção de obras públicas. Os Jogos Olímpicos de 1936 são o primeiro 

evento esportivo a ter cobertura televisiva ao vivo. A Volkswagen começa a 

funcionar na Alemanha, em 1937. Petróleo é descoberto na Arábia Saudita 

em 1938. Em 1939, a revista Naturwissenschaften publica evidências de que 

Otto Hahn havia conseguido cindir um núcleo de urânio. Em 1940, Winston 

Churchill assume o cargo de Primeiro Ministro do Reino Unido e avisa o 

povo: “Não tenho nada a oferecer senão sangue, suor e lágrimas”. No mesmo 

ano, o governo alemão determina que todos os judeus acima de 6 anos de 

idade, em todas as regiões ocupadas, devam usar no braço a Estrela de David 

com a palavra “judeu” escrita. Pressionado pelo afundamento de vários 

navios mercantes e pelas vantagens comerciais propostas pelos Estados 

Unidos, que incluíam subsídios para a construção da Usina Siderúrgica de 

Volta Redonda, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália, em 1942.

��

1933
1942



Armando de Salles 
Oliveira fundou a 
USP em 1934.

Luiz Flores de Moraes 
Rego criou os cursos de 
Minas e Metalurgia.



“Não se pode pensar em progresso cultural de 
um país, sem dotá-lo de um corpo de professores 
capazes de preencher a sua missão intelectual. O 
nosso país, como muitos outros, tem necessidade 
de elevar e aperfeiçoar os conhecimentos dos 
professores de estabelecimentos secundários e 
superiores.”

Theodoro Augusto Ramos, O Estado de S. Paulo, 1934.
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Theodoro Augusto Ramos, engenheiro formado no Rio de Janeiro, era um 

matemático brilhante num país sem matemáticos. 

Não tinha 30 anos ainda quando foi contratado como professor da cadeira 

de Vetores, Geometria Analítica, Geometria Projetiva e suas aplicações à No-

mografi a e da cadeira de Mecânica Racional e Cálculo Vetorial na Politécnica 

de São Paulo. Foi também membro do novo Conselho Nacional de Educação, 

instituído por Getúlio Vargas, primeiro diretor da Faculdade de Filosofi a, Ci-

ências e Letras da Universidade de São Paulo e um dos grandes articuladores 

da criação da Universidade de São Paulo. 

Theodoro Ramos era um autodidata. O ensino da Matemática, assim 

como o das demais “ciências puras”, como a Física e a Filosofi a, era prerro-

gativa de quem conseguia aprender sozinho ou podia estudar na Europa ou 

nos Estados Unidos. 

A criação de uma universidade, que incentivasse a atividade científi ca e 

promovesse a difusão do conhecimento, era sonho antigo de uma grande par-

cela dos intelectuais brasileiros. Theodoro Augusto Ramos, por exemplo, era 

membro da Academia Brasileira de Ciências, fundada em 1916, que lutava, 

junto com outras entidades – como a Associação Brasileira de Educação, criada 

em 1924 –, pela centralização e reorganização do sistema educacional brasilei-

ro. Esse esforço combinava com a crescente centralização de poder do governo 

Vargas, mas respondia, para além dos incentivos e pressões nacionalistas do 

governo federal, ao anseio maior de acabar com a educação como privilégio das 

Construindo
uma universidade

Edifício da Reitoria 
em obras, na 
década de 1950.
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elites e estendê-la a outras faixas da população; no caso de São Paulo, sobretu-

do às camadas urbanas da sociedade. 

Além disso, Theodoro também fazia parte do grupo de intelectuais libe-

rais que defendia a “abertura de novos campos de investigação científi ca que 

ultrapassasse os limites das pesquisas mais voltadas para aplicações imediatas, 

tal como já vinha acontecendo nas áreas de higiene, astronomia, química e ge-

ologia”.1 Desde 1931, ele trabalhava em uma comissão nomeada pelo Ministro 

da Educação e da Saúde Pública, Francisco Campos, para estudar a reforma 

do ensino de Engenharia no Brasil, promovida pelo governo Vargas.

Muitos pesquisadores, entre eles Shozo Motoyama, coautor do livro Escola 
Politécnica: 110 anos Construindo o Futuro, vinculam a criação da Universidade 

de São Paulo à derrota paulista na Revolução Constitucionalista. Segundo es-

ses estudiosos, a perda da hegemonia política foi, de certa forma, substituída 

pela ambição de fomentar os recursos que alavancassem o desenvolvimento 

industrial do estado e preparassem os paulistas para serem as lideranças nacio-

nais do futuro. Criar uma universidade que reunisse todo esforço educacional 

disperso em diversas instituições fazia parte da implementação dessa visão. 

Entre os anos de 1933 e 1934, Theodoro Ramos vai participar da Comissão 

Organizadora que fundará a Universidade de São Paulo – USP, criada em 25 de 

janeiro de 1934 pelo interventor federal no governo do estado, Armando de Sal-

les Oliveira, um politécnico, articulador da Revolução de 1932, cuja presença era 

uma solução de conciliação entre o governo e as lideranças paulistas derrotadas. 

Entusiasmado pela ideia – graças, sobretudo, ao cunhado, Julio de Mesquita Fi-

lho, dono do jornal O Estado de São Paulo – Salles Oliveira, no discurso inaugu-

ral, vai enumerar as funções (e as esperanças embutidas) da nova universidade: 

“São fi ns da Universidade: a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciên-

cia; b) transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvol-

vam o espírito ou sejam úteis à vida; c) formar especialistas em todos os ramos 

de cultura, e técnicos e profi ssionais em todas as profi ssões de base científi ca 

ou artística; d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e 

das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo 

rádio, fi lmes científi cos e congêneres.”2

Da Universidade de São Paulo farão parte: a Escola Politécnica, a Faculdade 

de Direito, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Farmácia e Odontologia 

(derivada da Escola Livre de Farmácia de São Paulo), o Instituto de Educação, 

a também recém-criada Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras, o Instituto 

de Ciências Econômicas e Comerciais, a Escola de Medicina Veterinária, a 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e a Escola de Belas Artes. 

A mais nova e, na prática, a primeira universidade a ser implantada no 

Brasil vai precisar de um material raro no país: professores. Criada para ser 

um centro de pesquisa científi ca básica que integrasse todas as unidades da 

USP, a Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras da USP trará para o Brasil 

o conhecimento e a experiência de um grupo de professores que vão ajudar 

a consolidar o conhecimento técnico e científi co da época, além de formar 

futuros professores. 

Theodoro Ramos foi comissionado por Armando de Salles Oliveira para ir 7
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à Europa contratar bons professores para a Faculdade de Filosofi a, Ciências e 

Letras (FFCL), que funcionaria multidisciplinarmente, oferecendo aos alunos 

de todas as escolas reunidas na USP a possibilidade de cursar disciplinas espe-

cífi cas, como Matemática, pelo professor italiano Luigi Fantappiè, Física, por 

Gleb Whataghin, e Química, por Heinrich Rheinboldt, todos pesquisadores já 

renomados na Europa, todos preocupados com a formação de cientistas e pes-

quisadores capazes de fomentar a refl exão de jovens futuros engenheiros. Essa 

experiência de multidisciplinaridade e modernização não vai durar muito, mas 

deixará marcas profundas na Politécnica. 

A partir daí, o consenso será que “as matérias básicas científi cas dos cursos 

de engenharia devem ser dadas por cientistas de grande capacidade didática e 

esses não devem reduzir as ciências às suas aplicações na engenharia”.3

Com isso, a produção de trabalhos intelectuais na Poli vai fl orescer e a parti-

cipação de politécnicos nas agências governamentais de estímulo ao setor indus-

trial também. De 1930 a 1945, o governo federal vai usar todos os recursos para 

estimular o desenvolvimento econômico e isso será particularmente notável em 

São Paulo. Da promulgação do Código de Minas e das Águas e do Plano Geral 

Nacional de Viação, em 1934, à organização do Conselho Nacional do Petróleo, 

em 1938; da criação da Fábrica Nacional de Motores e da Companhia Siderúr-

gica Nacional, em 1941, à implementação do Plano de Obras e Equipamentos 

para enfrentar as difi culdades de importação provocada pela Segunda Guerra 

Mundial, inúmeros programas foram criados para estimular o ímpeto de cresci-

mento da indústria paulista.4

Em 1934, outra mudança teria grande impacto na reorganização do ensino 

politécnico. O LEM ganha autonomia em relação à Poli e torna-se o IPT, 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ainda sob a coordenação de Ary Torres e 

Em 1941, Getúlio 
Vargas e comitiva em 
visita às instalações 
do IPT (nas 
instalações da Poli). 
Adriano Marchini, 
superintendente 
do IPT, em primeiro 
plano.
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tendo um Conselho de Administração formado, em sua maioria, por professo-

res da Poli. “Essa íntima associação de um organismo de pesquisa, direciona-

do para a solução de problemas da comunidade tecnológica, com professores 

da Poli, constituiu-se um dos principais fatores da modernização da relação 

ensino-pesquisa em São Paulo”, avalia Milton Vargas,5 e está na base de todo 

desenvolvimento tecnológico que impulsionou não apenas a engenharia civil, 

mas as áreas de metalurgia, química e elétrica, desde o início da Segunda 

Guerra Mundial, em 1939. O sonho de Theodoro Augusto Ramos se consoli-

dava: a engenharia buscava espaços de pesquisa e investigação, professores se 

formavam e a escola se fi rmava como parceira e referência para o desenvolvi-

mento de São Paulo.

��
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Em 1941, 
Adriano Marchini 
apresentando 
experimentos do 
IPT (ainda nas 
instalações da 
Poli).
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Na Usina de Chumbo 
em Apiaí, na frente, 
ao centro, Adriano 
Marchini. Atrás, Francisco 
Humberto Maffei.
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Maffei e equipe 
trabalhando na Usina de 

Chumbo em Apiaí.
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O aeroporto de Santos 
Dumont foi inaugurado 
em 1936. Os politécnicos 
Odair Grillo, Telêmaco 
Van Langendonck e 
Paulo Franco Rocha  
acompanharam  os 
descimbramentos das 
estruturas de um hangar 
tipo Caquot.





Projeto da pista Sul 
(Via Anchieta).
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1933 Início da gestão de Victor da Silva Freire como diretor da Poli; 
Lúcio Martins Rodrigues é nomeado vice-diretor da Escola.

1934 O Decreto Estadual nº 6.375, de 3 de abril de 1934, transforma o 
LEM em Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com mais recursos 
e com a missão de realizar pesquisas de caráter experimental, 
funcionar como laboratório de análise de materiais e de metro-
logia e instituir padrões e normas para fornecimento de mate-
riais para o estado.

1935 Um monumento para lembrar os politécnicos mortos na Re-
volução de 1932 é inaugurado; o geômetra italiano Giacomo 
Albanese começa a dar o curso de Geometria Projetiva, Di-
ferencial e Integral; Telêmaco van Langendonck publica um 
boletim sobre a distribuição de pressões sob sapatas de fun-
dação, o que aprofunda os estudos de Mecânica dos Solos.

1936 Clodomiro Pereira da Silva é nomeado vice-diretor; Mario 
Whately introduz no programa de sua cátedra, Fundações 
e Grandes Estruturas, temas relacionados à Mecânica dos 
Solos e das Rochas, uma aproximação importante da Enge-
nharia com as pesquisas relacionadas à Geotecnologia.

1937  O professor de Geologia da Politécnica, Luiz Flores de Moraes 
Rego, convence o IPT a criar uma seção de Geologia e Petro-
grafi a;1 o curso de Química começa a oferecer análise espec-
trográfi ca, sob a direção de Oscar Bergstrom. O engenheiro e 
arquiteto Alexandre Albuquerque torna-se diretor da Poli. 

1938 O IPT passa a fazer pesquisas sobre Solos e Fundações, o 
que inaugura a pesquisa geotecnológica no Brasil, e a Divi-
são de Metalurgia é reorganizada; na Poli, Henrique Jorge 
Guedes é nomeado por decreto diretor e Nilo Andrade do 
Amaral assume a cadeira de Navegação Interior e Portos de 
Mar. É criada a cadeira de Rádio Técnica no curso de Enge-
nheiro Mecânico-Eletricista, o que é considerado por Marília 
Cecília Loschiavo dos Santos2 um marco no desenvolvimento 
da Tecnologia de Comunicações. As pesquisas em Geolo-
gia e Petrografi a feitas por L. F. de Moraes Rêgo e Tharcísio 
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Damy de S. Santos criam novos parâmetros para os levanta-
mentos geológicos aplicados na construção civil.

1939 O Museu de Mineralogia e Geologia da Escola Politécnica 
é criado, por iniciativa de Moraes Rêgo, assim como o curso 
de Engenheiros de Minas e Metalurgia.

1940 Aprofundamento da participação do IPT no desenvolvimento 
da indústria metalúrgica nacional, sob a orientação de profes-
sores vindos do Carnegie Institute of Technology, dos EUA, e a 
chefi a de Miguel Siegel, Fernando Larrabure e Alberto Perei-
ra de Castro. Ary Torres participa da fundação da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cujo objetivo era criar 
padrões, especifi car, defi nir as regras e uniformizar os proce-
dimentos da indústria e do comércio nacionais. Luiz Flores de 
Moraes Rêgo cria os cursos de Minas e Metalurgia.

1941 Antonio Carlos Cardoso, é o novo diretor da Poli, mas no mes-
mo ano será substituído, por decreto, pelo engenheiro civil Lú-
cio Martins Rodrigues que, em seguida, também será substitu-
ído pelo então catedrático, Luiz Cintra do Prado. Telêmaco H. 
de Macedo Langendonck, que será um dos grandes nomes da 
Engenharia Estrutural no Brasil, começa a dar aulas de Resistên-
cia de Materiais e Estabilidade das Construções.

1942 Renato Fonseca Ribeiro é contratado para ocupar a cáte-
dra de Bioquímica e desenvolver pesquisas na área que 
acabava de nascer no Brasil. O professor Fonseca Ribeiro 
montará uma usina piloto completa de fermentação alcoó-
lica e defenderá o uso do etanol, muito antes do Programa 
Nacional do Álcool.3

1 GOMES, Celso de Barros (Org.). Geologia USP: 50 Anos. São Paulo: Edusp; IGC, 2007.

2 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit. 

3 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo dos. Universidade de São Paulo: Alma Mater Paulista. São 

Paulo: Edusp, 1997.
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O protótipo inglês, Mark, o Colossus
Computer, primeiro computador totalmente
programável eletronicamente, foi construído, em dezembro de 1943,

com o objetivo de ajudar a fazer a criptoanálise dos sinais alemães. Em 6 

de junho de 1944, 155.000 soldados aliados embarcam na Inglaterra em 

direção à Normandia, na França, iniciando a operação Overlord e a invasão 

da Normandia; o “Dia D” foi a mais ambiciosa operação militar da história, 

tendo sido decisiva para liberar a França do domínio alemão. Em 1945, um 

avião americano B-29 Superfortaleza, o Enola Gay, lança uma bomba atômica 

de codinome “Little Boy” sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Em 1947, 

é criada a International Organization for Standardization. No início de 1948, 

o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), é fi rmado. A Bolsa de 

Tóquio é criada em 1949. Em 1950, Albert Einstein alerta sobre o perigo de 

uma destruição em massa provocada pela existência de armas atômicas e a 

China ocupa o Tibet. Os acordos previstos na constituição da Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço, embrião do que será a Comunidade Europeia, 

e que reunia a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo, os Países Baixos 

e a Alemanha Ocidental, começam a vigorar em 1952; até 1954, todas as 

barreiras do comércio de carvão, aço, ferro gusa e coque serão abolidas entre 

os países membros.

��

1943
1952





“O engrandecimento da Nação e 
o combate à pobreza só podem ser 
conseguidos por intermédio da 
industrialização”

Roberto Simonsen, politécnico, fundador da FIESP e 

do SENAI.1

Em 1945, Perfuração 
de poços artesianos na 
Fazenda Butantã, para 
início da construção das 
instalações do IPT na 
Cidade Universitária.

Roberto Simonsen.
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A fala do politécnico e empresário paulista Roberto Simonsen, que seria 

um dos fundadores da Federação das Indústrias de São Paulo, estava bem 

longe de ser consensual, numa época em que muitos ainda acreditavam numa 

vocação “natural” do Brasil para ser um país exportador de matérias-primas e 

importador de manufaturas. 

Desde a década de 1930 e da crise do café, a política intervencionista de 

Getúlio Vargas já havia provocado um surto de industrialização, centralizado, 

sobretudo, em São Paulo. Setores nevrálgicos, como ferrovias, navegação, servi-

ços públicos, petróleo e aço recebiam incentivos do governo, indiretos e diretos. 

A Comissão do Plano Siderúrgico Nacional, por exemplo, foi criada em 1940 e, 

a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, com ajuda fi nanceira e estratégica 

dos EUA. Essas e várias outras companhias de investimento misto, nacional e 

estrangeiro, serão fundadas, antes mesmo do fi nal da Segunda Guerra, em 1945. 

Getúlio exultava. Em 1943, ele anunciava que, com empresas como usinas 

de ferro e aço, fábricas de alumínio e cobre e a exportação de minérios, o 

Brasil havia reunido “os elementos básicos para a transformação de uma vasta 

e esparsa comunidade agrícola em uma nação capaz de prover às suas neces-

sidades fundamentais”.2 Os olhares do governo se voltavam não mais para o 

campo, mas para as cidades. São Paulo concentrará boa parte desse esforço. E 

palavras como “nação” vão adquirir todo um novo signifi cado. 

Para os que tinham uma visão, como Simonsen, o caminho parecia claro e 

seria sem volta. Vicente Chiaverini, no livro Contribuições para a História da 

A construção do 
desenvolvimento



95

Engenharia no Brasil, lembra que, desde 1944, quando a Escola Politécnica 

comemorava 50 anos, Roberto Simonsen já chamava a atenção para a impor-

tância da tecnologia na moderna indústria, como instrumento para a produção 

em massa, barateamento e aperfeiçoamento de produtos.

Outras vozes farão coro. E apontarão os buracos no caminho.

“Conservamo-nos, por muito tempo, país essencialmente agrícola, graças 

à índole dos nossos colonizadores, à fertilidade de nossas terras e à escassez 

de capitais. Surgiu depois, visando aproveitar oportunidades comerciais e po-

líticas, uma indústria quase sempre empírica, desprezando-se muitas vezes as 

verdadeiras necessidades do país e a estabilidade e a qualidade dos produtos 

por lucros fáceis e avantajados”, diagnosticava o professor Theodoreto de Ar-

ruda Souto, do Departamento de Engenharia Química da Poli, na abertura do 

2º Congresso da Associação Química do Brasil, em 1943.3

Desde o fi nal da Primeira Guerra, a suspensão de importações fi zera a in-

dústria brasileira dar um salto: 5.940 novos estabelecimentos industriais foram 

criados entre 1915 e 1919, e a produção de aço, cimento, ferro gusa, tecidos, 

algodão, papel, carvão aumentou. Focada na produção de equipamento bélico, 

a Europa acabou deixando um vácuo na produção de manufaturas, que será 

ocupado por pequenos produtores de nações em desenvolvimento. O mesmo 

movimento também vai impulsionar a produção de máquinas e equipamentos. 

Ao longo dessa década, no entanto, a indústria brasileira dará um salto qua-

litativamente diferente: da indústria “empírica” e dependente da agricultura 

para a industrialização em larga escala. E se a mão do governo na economia 

vai garantir apoio para as medidas práticas que a industrialização exigia, se-

rão empresários brasileiros, como Roberto Simonsen, Nami Jafet, Guilherme 

Guinle, Luiz Dumont Villares, Jorge Rezende e José Ermírio de Moraes, en-

tre tantos outros, que irão capitanear esse processo. Nos anos do pós-guerra 

não será possível contar a história da industrialização no Brasil sem mencionar 

esses nomes e o esforço inicial que deu origem ao movimento de expansão da 

indústria nacional. 

A reviravolta econômica que limpou o pó de velhas indústrias, como a Fun-

Em 1946, 
construção do 
ramal ferroviário 
na Fazenda 
Butantã, para 
construção das 
instalações do 
IPT na Cidade 
Universitária.
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dição Geral e Ofi cina Mecânica Antonio Bardella e Filho (de 1911) e a Fábrica 

de Balanças Filizola (de 1886), e tirou da gaveta projetos ambiciosos, como o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), também pressu-

punha uma mudança de mentalidades. E havia uma pressa e uma urgência 

novas: “A evolução natural dos mercados”, continuava o professor Theodoreto 

em sua palestra, “e, agora, o estado de guerra, transformaram o meio, exigindo 

métodos racionais para aperfeiçoamento de processos e resolução de proble-

mas novos”.

Desde a década anterior, a Poli já havia incluído em seus cursos disciplinas 

que procuravam assentar esse saber científi co e fazer face à onda de racionali-

zação do trabalho e da pesquisa científi ca que empolgava os EUA e a Europa.4 

E, desde 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) promovia 

o “intercâmbio entre o meio técnico e o industrial”,5 graças, principalmente 

aos trabalhos desenvolvidos por dois institutos recém-criados: o INT (Institu-

to Nacional de Tecnologia), no Rio de Janeiro, e o IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas), em São Paulo, ligado à Poli e cujo diretor, Francisco João Hum-

berto Maffei, de 1949 até 1967, acumulava funções – sendo, ao mesmo tempo, 

vice-diretor e, mais tarde, diretor da Poli.

A função, tanto do INT quanto do IPT, era dar apoio ao processo de in-

dustrialização. E fi zeram valer esse seu papel. Em 1947, a Politécnica, o IPT, a 

USP e outros cientistas reunidos em torno dos Fundos Universitários de Pes-

quisa para a Defesa Nacional, criados em 1942, durante a guerra, para prestar 

assistência técnica e científi ca às indústrias produtoras de equipamentos estra-

tégicos, fi zeram aprovar a inclusão do artigo 123 na Constituição de São Paulo, 

Adhemar de Barros  
visita o IPT. Sentados 
a partir da esquerda, 
Adhemar de Barros, 
Francisco Humberto 
Maffei e em pé, 2º 
da direita para a 
esquerda, Adriano 
Marchini.
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Prof. Tharcisio Damy, 
Henrique Jorge 
Guedes,  Adriano 
Marchini e Francisco 
Humberto Maffei nas 
comemorações do 50º 
aniversário do IPT, em 
1949.

que previa a aplicação de 0,5% da receita estadual em pesquisas científi cas. 

Empenho semelhante estava por trás da criação do Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq), fundado em 1951, com o objetivo inicial de formar profi s-

sionais e desenvolver pesquisas na área de energia nuclear, mas que acabou 

ampliando sua área de atuação e apoiando pesquisas científi cas de qualquer 

natureza em todo o Brasil. No mesmo ano, é criada a Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).6 

Em seu livro USP 70 Anos: Imagens de uma História Vivida, Shozo Motoya-

ma, analisa: “para um país acostumado a importar os produtos de intensidade 

tecnológica, o fato de não poder recebê-los do exterior era um grande proble-

ma. Restava recorrer à competência nacional na área de pesquisa. Assim, de 

uma hora para outra, os pesquisadores tornaram-se os pivôs da mobilização 

econômica.”7

De fato, pesquisadores do IPT estão por trás: da Companhia Aeronáutica 

Paulista, que produziu 800 aviões Paulistinhas, entre 1941 e 1948; dos estudos 

sobre processos de tratamento para zinco, prata, berílio, zircônio, estanho e 

níquel conduzidos na Usina de Chumbo e Prata de Apiaí, sob a direção de 

Tharcísio Damy de Souza Santos; da instalação do setor automobilístico no 

Brasil; dos trabalhos da Comissão Estadual do Gasogênio, cujo objetivo era 

embasar a produção de equipamentos para substituir a gasolina durante a Se-

gunda Guerra Mundial; da fundação da Associação Brasileira de Metais, por 

iniciativa de politécnicos e engenheiros como Miguel Siegel, Jorge de Souza 

Rezende, Luiz Dumont Villares e Tharcísio Damy de Souza Santos; e da fa-
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bricação de vagões ferroviários e de óleos vegetais como substitutos do diesel. 

Nem o mundo nem o Brasil seriam os mesmos depois da guerra. Mas, du-

rante os primeiros anos do governo Dutra, entre 1946 e 1950, um observador 

desavisado poderia achar que o tempo não havia passado, sobretudo quando o 

então Ministro da Fazenda, Correia e Castro, declarava em seu relatório anual 

que: “O Brasil é um país essencialmente agrícola [...] é da essência da econo-

mia latino-americana, e o Brasil nesse conjunto está integrado, certa concen-

tração de esforços na exportação de matérias-primas e de gêneros alimentí-

cios, bem como na importação de ampla variedade de artigos manufaturados e 

de comestíveis industrializados”.8 Mas era só susto e falta de visão do ministro. 

No fi nal do governo Dutra, a industrialização em larga escala no Brasil era um 

fato inegável.

��

1 VARGAS, Milton. (Coord.). Contribuições... Op. cit., p. 377.

2 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getulio a Castelo. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007, p. 

69.

3 VARGAS, Milton. (Coord.). Contribuições... Op. cit., p. 395.

4 Ver década 5.

5 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 156.

6 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 158.

7 MOTOYAMA, Shozo. USP 70 Anos: Imagens de uma História Vivida. São Paulo: Edusp, 2006.

8 SKIDMORE, Thomas. Op. cit., p. 97.
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Em 1950, foto aérea do Edifício Adriano 

Marchini em obras e prédios da Divisão 

de Metalurgia  do IPT.



Em 1949, foto da Ponte 

Itanhaém da Estrada 

de Ferro Sorocabana.
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10

A Poli na década

ESCOLA POLITÉCNICA DA USP | 120 ANOS

1943 A Poli faz 50 anos e Paulo de Menezes Mendes da Rocha é no-
meado, por decreto, diretor. Por iniciativa de um grupo de po-
litécnicos, entre eles, Luiz Dumont Villares e Tharcísio Damy de 
Souza Santos, é criada a Associação Brasileira de Metais. 

1944 O jornal O Politécnico é lançado. Os professores america-
nos Allan Bates, Robert Franklin Mehl e Arthur Phillips che-
gam ao Brasil para dar aulas de Metalurgia na Poli; Maria 
Cecília Loschiavo dos Santos1 aponta o fato como decisivo 
para o desenvolvimento da Engenharia Metalúrgica em São 
Paulo e no Brasil. Começa a construção do prédio da Poli 
na Cidade Universitária.

1945 O jornal O Politécnico lança uma editoria de Arte, que dará 
origem ao Grupo de Teatro da Poli, do Grêmio Politécnico. A 
divisão de Metalurgia do IPT é organizada com a participação 
fundamental de Tharcísio Damy de Souza Santos, direção de 
Hubertus Colpaert, engenheiro-civil pela Poli, e outros. 

1946 Uma colaboração entre a Poli e a Faculdade de Higiene e 
Saúde Pública cria a área de Engenharia Sanitária, com a par-
ticipação dos professores Lucas Nogueira Garcez, Geraldo 
Horácio de Paula Souza2 e Francisco Borges Vieira. 

1947 Karl Terzaghi, criador da Mecânica dos Solos, chega para 
dar, na Poli, as primeira aulas de Geologia Aplicada do Bra-
sil. O Laboratório de Hidráulica é instalado no Bairro da 
Luz e será ampliado mais tarde, sob a orientação de Lucas 
Nogueira Garcez, para atender aos desafi os surgidos com 
o estabelecimento da política de aproveitamento de recur-
sos hídricos do estado de São Paulo e do Primeiro Plano 
de Aproveitamento Hidroenergético do estado, ambos ini-
ciados quando Lucas Nogueira Garcez foi governador, em 
1951. O Laboratório de Microscopia Eletrônica da Poli come-
ça a funcionar com fi nanciamento da Fundação Rockefeller, 
sob a organização do físico Paulus Aulus Pompéia. Começa 
a segunda gestão de Jorge Guedes.

1948 O Curso Politécnico, para preparar alunos para os vestibu-
lares da Poli, é fundado como órgão do Grêmio Politécni-
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co, que também participou, no mesmo ano, da fundação 
da União Nacional dos Estudantes. Renato Fonseca Ribeiro 
consegue montar sua usina-piloto de fermentação alcoóli-
ca. Uma lei federal cria a Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da USP – a FAU.

1949 Arthur Casagrande vem ao Brasil pela primeira vez para dar um 
curso de pós-graduação em Mecânica dos Solos, na Poli.

1950 Chega ao Brasil o professor Wilfred L. Stevens para dar aulas 
de Estatística na Poli; junto com ele, também veio Edmund 
Brun para dar aulas de Fenômenos de Transporte. Telêmaco 
H. de Macedo dá o primeiro curso de concreto protendido no 
Brasil, em Curitiba. Início do boom da construção de usinas 
hidrelétricas no Brasil, para atender à demanda crescente de 
energia elétrica, com a construção da usina de Paulo Afonso, 
sob a direção de Otávio Marcondes Ferraz. A campanha O 
Petróleo é Nosso dá origem ao monopólio do petróleo no 
Brasil pelo Estado, levando à posterior criação da Petrobras. 
O Grupo de Teatro da Poli estreia; entre as várias peças que 
apresentou, destacam-se O Doente Imaginário, de Molière, 
no Teatro Cultura Artística, e Nossa Cidade, de Thornton Wil-
der, no Teatro João Caetano. Início da segunda gestão de An-
tonio Carlos Cardoso e nomeação de Lucas Nogueira Garcez 
para vice-diretor, que vai renunciar em seguida ao tornar-se 
governador de São Paulo; em seu lugar, é nomeado Francisco 
João Humberto Maffei.

1951 O IPT e seu diretor à época, Ary Torres, participam da Joint 
Brazil–United States Economic Development Commission, 
que deu origem ao “desenvolvimentismo” no Brasil. De-
creto estadual estabelece o curso de doutorado na Poli, 
que dará o título de Doutor Engenheiro a quem se formar. 

1952   As experiências realizadas no IPT para a elaboração de pro-
dutos siderúrgicos levam à reformulação do curso de Minas 
e Metalurgia. O BNDES é criado para alavancar recursos para 
incentivar os investimentos em infraestrutura.

1 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit.

2 Filho de Antonio Francisco de Paula Souza.
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No Brasil, Getúlio Vargas funda
a Petrobras, em 1953, e concentra o poder de 
explorar petróleo nas mãos do governo. Em 1954, Bélgica, Dinamarca,

França, Grécia, Itália, Noruega, Holanda, República Federal da Alemanha, 

Reino Unido, Suécia, Suíça e Iugoslávia criam o CERN – Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire (Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear), o maior laboratório de física de partículas do mundo. A Guerra do 

Vietnã começa em 1956; no mesmo ano, o disco rígido é inventado pela IBM. 

Em 1957, o Programa Sputnik, da URSS, lança o primeiro satélite artifi cial da 

Terra e, em 1958, a NASA é fundada em Washington, nos Estados Unidos. A 

Revolução Cubana explode em 1959; no mesmo ano, o Tratado da Antártida, 

que torna o continente uma zona desmilitarizada e preservada para fi ns 

científi cos, é assinado, inicialmente por Argentina, Austrália, Bélgica, Grã-

Bretanha, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, 

Estados Unidos e União Soviética. Um ano depois, em 1960, é inaugurada a 

nova capital do Brasil, Brasília. Em 1961, o soviético Iuri Gagarin torna-se  o 

primeiro homem a viajar pelo espaço; o segundo homem seria um americano, 

John Glenn, mas apenas em 1962.

��

1953
1962



O Palácio das Exposições no 
Ibirapuera, em São Paulo. 
(Folhapress)



“Estamos às vésperas do grande dia, 21 de agosto, dia da abertura 
da Exposição do IV Centenário! Os maiores estabelecimentos 
industriais e fabris da capital estão colaborando conosco! 
Amanhã às 11h São Paulo esquecerá durante 5 minutos o 
ritmo do seu trabalho para ouvir as sirenes de milhares de 
fábricas, anunciando ao povo paulista o maior acontecimento 
do ano: a inauguração da Exposição do IV Centenário de São 
Paulo. Realização grandiosa e magnifi cente, a Exposição do IV 
Centenário é a mostra mais eloquente do nosso progresso... a 
mais soberba demonstração da grandeza paulista e brasileira! 
Visite-a... e leve a família!”

Anúncio no jornal O Estado de São Paulo, edição de 20 de agosto de 1954.1
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Em 21 de agosto de 1954, como anunciado, foi inaugurada a Exposição do IV 

Centenário de São Paulo, e abriram-se os portões do novo Parque Ibirapuera. O 

parque não estava totalmente pronto, o que, talvez, não tenha chegado a obscu-

recer totalmente o brilho da festa, mas provocou muita discussão nos jornais da 

época. No mesmo dia em que o anúncio da inauguração foi publicado, o então 

presidente da Comissão do IV Centenário, Guilherme de Almeida, jornalista, 

poeta e autor do hino da Revolução Constitucionalista de 1932/MMDC, fala-

va de “impatrióticas divulgações correntes” que duvidavam que a festa do IV 

Centenário iria de fato acontecer.

Desde o fi nal do século XIX, em 1887, a área onde o parque havia sido 

construído era reivindicada pela Câmara Municipal, para criar um “parque do 

povo”.2 Mas foram os planos urbanísticos de Prestes Maia, ex-aluno e professor 

da Politécnica de São Paulo, que fi zeram o então prefeito de São Paulo, José 

Pires do Rio, em meados da década de 1920, decidir criar um parque como os 

das grandes cidades da Europa, em uma várzea chamada Ypy-ra-ouêra, “pau 

podre” em tupi. 

O plano de Prestes Maia reunia várias propostas diferentes. Suas ideias an-

davam tão em sintonia com o seu tempo que foram utilizadas como inspiração 

para outras cidades em desenvolvimento. Além de todo um traçado de ruas e 

avenidas, incluíam formas modernas de pensar as cidades, com preocupações 

sanitaristas, funcionais e estéticas3 e, como não poderia deixar de ser, áreas ver-

des, parques imensos, para onde convergiriam os habitantes da cidade.

Uma metrópole
em construção
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Em 1951, o governador do Estado de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez, 

professor e doutor da Politécnica, que havia ganhado notoriedade por sua atu-

ação nas áreas de saneamento e de saúde pública, convocou o empresário da 

indústria metalúrgica e tradicional mecenas das artes e de projetos culturais, 

Francisco Matarazzo Sobrinho, ou “Ciccillo”, como era conhecido, para presi-

dir a Comissão do IV Centenário e escolher o local, encomendar o projeto e a 

construção do parque. A Comissão tinha duas opções: a várzea do Ibirapuera e 

a da Barra Funda, nas margens do rio Tietê.4

Mas as obras do rio Tietê estavam atrasadas. Desde a década de 1920, quan-

do Saturnino de Brito fez o primeiro plano de retifi cação do rio Tietê, que pre-

via um parque de 25 quilômetros de extensão, o maior parque fl uvial do mundo, 

as idas e vindas políticas e o crescimento vertiginoso da cidade faziam as obras 

sempre parecerem defasadas. Em 1930, o plano de Saturnino tinha sido substi-

tuído pelo de Prestes Maia, e as Marginais do Tietê e do rio Pinheiros tomaram 

o lugar do grande parque.5 As obras, no entanto, continuavam atrasadas. 

O Ibirapuera foi escolhido para sediar a Exposição do IV Centenário e Oscar 

Niemeyer para chefi ar o projeto. A equipe de paulistas escolhida pelo arquiteto 

carioca era composta por Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de 

Castro Mello, e o paisagista Augusto Teixeira Mendes. 

Três anos depois, em 1954, São Paulo, tinha 2,5 milhões de habitantes, já 

era uma das maiores cidades do mundo e principal metrópole industrial da 

América Latina.6 O poeta Guilherme de Almeida descreve assim a cidade 

aniversariante:

“O sinal está aberto. O tráfego livre... E na nossa frente, estende-se o São 

Paulo dinâmico e babélico, que exibe, fi rmada por Anchieta e Nobrega, tendo 

a testemunhá-la o português João Ramalho e o cacique Tibiriçá, originalíssima 

certidão de nascimento em que se lê a sua idade provecta: 400 anos! E enfeiti-

çando tudo os arranha-céus colossais, sombrios monstros de cimento armado, 

as sujas chaminés das fábricas e das usinas eternamente a cachimbarem um 

fumo negro, e, pelas ruas e avenidas trepidantes, nos escritórios e ofi cinas, 

Vista aérea 
do Parque do 
Ibirapuera durante 
as comemorações 
do IV Centenário da 
capital paulista.
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como num autêntico formigueiro humano, os 3 milhões de paulistanos labu-

tam, atanazados com os negócios, testa vincada, preocupados com o trabalho 

de cada dia... Nesta hora, signifi cantemente patriótica, sobremodo expressiva, 

festas fora do comum reboam e tôda uma população vibra de entusiasmo, nas 

comemorações sem par de uma efeméride memorável: quatro séculos de exis-

tência bem vivida da metrópole agigantada.”7

Apesar dos atrasos, da instabilidade política provocada pela morte de Getú-

lio Vargas, da crise fi nanceira, a indústria tinha boas razões para estar otimista. 

Juscelino Kubitschek vai se eleger presidente do Brasil em 1950, com o slogan 

“50 anos em 5” e a determinação de usar o dinheiro público e investimentos 

estrangeiros para impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Seu Plano de Metas, baseado no estudo feito ainda durante do governo 

de Getúlio Vargas pela Comissão Mista Brasil–Estados Unidos, entre 1951 e 

1953, abrangia 5 setores e 30 metas e vai ser abraçado com entusiasmo por um 

grupo de industriais paulistas, herdeiros espirituais de Roberto Simonsen.8

O Plano abrangia os setores de energia (elétrica, nuclear, carvão, produção e 

refi nação de petróleo); transportes (construção e reequipamento de ferrovias, 

pavimentação e construção de rodovias, portos e barragens, marinha mercante 

Presidente Juscelino Kubstchek 
e o engenheiro Ary Torres.
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Ary Torres e Lucas 
Nogueira Garcez.

e transporte aéreo); alimentos (trigo, armazéns, silos, frigorífi cos, matadouros, 

mecanização da agricultura); indústria de base (aço, alumínio, metais não fer-

rosos, cimento, álcalis, papel e celulose, borracha, ferro, veículos motorizados, 

construção naval, máquinas pesadas e equipamento elétrico). Os setores que 

mais se benefi ciaram com o plano, no entanto, foram os transportes, indústria 

automobilística e material elétrico.9

E, é claro, a chamada meta-síntese: a construção de Brasília!10

Entre 1953 e 1962, a Poli criou o curso de Engenharia Naval, em parceria 

com a Marinha do Brasil, e o curso de Engenharia de Produção. O Laboratório 

de Hidráulica inicia uma parceria com o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica, o DAEE, para desenvolvimento de estudos de Hidráulica Aplicada. 

Além disso, mudam-se as instalações para a Cidade Universitária – chamada 

Armando de Salles Oliveira em homenagem ao governador e politécnico que, 

entre outros, ousaram criar a USP. A Escola Politécnica assina um convênio 

com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa (LNEC), para re-

alização de conferências, cursos de extensão e de especialização, programas de 

pesquisa e troca de tecnologia na área de Engenharia Civil; presta assessoria 

na criação de várias outras faculdades, como a Escola de Engenharia Mauá e 



A Escola Politécnica  inicia 

sua vinda para Cidade 

Universitária.
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a Faculdade de Engenharia Operacional da Faculdade de Engenharia Indus-

trial (FEI); cria o Departamento de Engenharia Química e implanta o núcleo 

de energia nuclear. As disciplinas “Superestruturas de Estradas”, “Constru-

ções de Estradas”, e “Tráfego e Legislação” passam a fazer parte do currículo. 

A construção de Brasília atrairia boa parte dos jovens engenheiros que se 

formariam naquela década, já que a maioria das empreiteiras que trabalhavam 

para realizar o sonho colossal de Juscelino, de passar a faixa para seu sucessor 

na nova capital do Brasil, eram empresas paulistas. Dizia-se que, em Brasília, 

“mineiro mandava, paulista ganhava dinheiro, nordestino trabalhava e Goiás 

sempre saía lucrando”.11 

Além do desafi o de construir a cidade, havia que ligar Brasília ao resto do 

Brasil. Foram mais de 20.000 quilômetros de rodovias e 5.600 quilômetros de 

asfalto nas estradas já existentes. 

Integrar o Brasil era o mote por trás da construção da nova capital. Esse 

Brasil por construir mobilizaria os recursos da Politécnica na década. E a inte-

gração do curso com as atividades do IPT seria cada vez mais profícua. 

��

1 COMISSÃO DO IV CENTENÁRIO DE SÃO PAULO. Inauguração da Exposição do IV Centenário de 

São Paulo. O Estado de São Paulo, 20 ago. 1954. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/

pagina/#!/19540820-24321-nac-0001-999-1-not/busca/IV+Centen%C3%A1rio+S%C3%A3o+Pau

lo>. Acesso em 31 jul. 2013.

2 “Termo encontrado nas petições políticas levadas ao Ministério do Império pela Câmara Municipal 

de São Paulo em 1887.” MACEDO, Wesley; ESCOBAR, Miriam. A Concretização da Imagem do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo: o Parque do Ibirapuera. Arquitextos. Disponível em: <http://

www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/507>. Acesso em 31 jul. 2013.

3 MORAES, José Carlos T. B. Op. cit., p. 52.

4 MACEDO, Wesley; ESCOBAR, Miriam. Op. cit.

5 MORAES, José Carlos T. B. Op. cit., p. 231.
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<http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=139>. Acesso em 31 jul. 2013.

7 Trecho do editorial da Revista do IV Centenário de São Paulo, publicação ofi cial dos 400 anos da 

cidade, publicada em 1954 pela editora Abril. (MARIUZZO, Patricia. Op. cit.)

8 SKIDMORE, Thomas. Op. cit., p. 209.
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Kubitschek. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil – Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.

br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas>. Acesso em 31 jul. 2013.

11 COUTO, Ronaldo Costa. A Saga da Construção. Revista Veja: Especial Brasília 50 anos. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/especiais/brasilia/saga-construcao-p-102.html>. Acesso em 31 jul. 2013.
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1953 O professor Francisco João Humberto Maffei, catedrático 
em Físico-Química e Eletroquímica, assume a diretoria da 
Escola Politécnica e começa a trazer cursos para a Cidade 
Universitária. Paulo Ribeiro de Arruda, engenheiro eletri-
cista, é nomeado vice-diretor.

1955 Surge um novo sistema de organização do currículo da 
Escola Politécnica, com introdução de disciplinas voltadas 
para setores profi ssionais e criação de departamentos e 
conselhos departamentais. Um convênio fi rmado entre a 
Marinha e a USP, cria o curso de Engenheiros Navais, com 
duração de cinco anos. Os cursos de Engenharia de Produ-
ção e Complementos de Organização Industrial também 
são aprovados como disciplinas de doutoramento. Nesse 
ano, o escritório-piloto do departamento de Engenharia 
do Grêmio Politécnico é fundado para oferecer prática 
profi ssional aos alunos e prestar assistência técnica a diver-
sas entidades. 

1956 Um escritório técnico de Construção Naval é criado para 
servir como repartição da Marinha Brasileira, que ofereceria 
respaldo às atividades do curso de Construção Naval, além 
de fornecer professores, seguindo o exemplo das marinhas 
de outros países. No mesmo ano, a Cidade Universitária é 
alcunhada “Armando de Salles Oliveira”, em homenagem 
ao engenheiro da Escola Politécnica, presidente do Grêmio 
Politécnico e interventor do estado de São Paulo, em 1935, 
em cuja gestão foi criada a USP.

1957  O Laboratório de Hidráulica e o Departamento de Águas 
e Energia Elétrica, o DAEE, começam a colaborar para o 
desenvolvimento de estudos de Hidráulica Aplicada. Com 
isso, o laboratório foi ampliado e, além de atividades di-
dáticas, passou a prestar serviços para o próprio DAEE e 
para outras entidades públicas e particulares. O engenheiro 
mecânico-eletricista Luiz de Queiroz Orsini realiza concurso 
de cátedra. O professor trabalhou nos laboratórios de Yves 
Rocard, em Paris, realizou diversos trabalhos e teve grande 
importância no desenvolvimento da pesquisa nos departa-
mentos de Física e de Engenharia de Eletricidade.
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1958 São criados o curso e o departamento de Engenharia de 
Produção, consolidando o status que a nova especialida-
de, voltada às formas de fazer, merecia. O Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica, o ITA, só criaria o mesmo curso um 
ano depois e, a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), 
cinco anos mais tarde. 

1959 É lançado o projeto do Navio Professor Besnard, o primei-
ro do curso de Construção Naval da Politécnica. Solicitada 
pelo Instituto Oceanográfi co da USP, a construção deveria 
satisfazer tanto a pesquisa de oceanografi a como a de bio-
logia marinha.

1960 A Escola Politécnica se muda para a Cidade Universitária e, 
após a implantação de mudanças curriculares, lança a revista 
Nova Engenharia. Participa também da assessoria e organiza-
ção de diversas novas escolas de engenharia que surgem em 
vários pontos do país. Algumas destas escolas são: Escola de 
Engenharia de Mauá; Faculdade de Engenharia Operacional, 
da FEI; Faculdade de Engenharia de Mogi das Cruzes; Facul-
dade de Tecnologia de Barretos; Faculdade de Engenharia 
de Limeira, da Unicamp; Faculdade de Engenharia da FAAP; 
Faculdade de Engenharia de Lins e Faculdade de Engenharia 
de Taubaté. O engenheiro químico, professor catedrático e 
livre-docente em Química Orgânica Oscar Bergstrom Lou-
renço é nomeado vice-diretor.
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Em 1963, manifestantes marcham em
Washington, EUA, para protestar contra a
discriminação racial e exigir a aprovação de leis relacionadas aos

direitos civis que estavam paradas no Congresso. No mesmo ano, o 

geneticista J. B. S. Haldane lança a expressão “clone” num discurso: 

Biological Possibilities for the Human Species of the Next Ten-Thousand Years. Em 

1964, um golpe de Estado derruba o governo de Jango Goulart e coloca os 

militares no comando do Brasil. Brasil e Paraguai assinam a “Ata de Iguaçu”, 

que dará origem à Usina Binacional de Itaipu, em 1966. Em 1967, o primeiro 

transplante de coração é realizado na Cidade do Cabo, na África do Sul. O 

Museu de Arte de São Paulo (MASP), projeto da arquiteta Lina Bo Bardi e 

do engenheiro politécnico José Carlos de Figueiredo Ferraz, é inaugurado 

em São Paulo. Em 1969, surge no Pentágono a ARPANet, a primeira rede 

operacional de computadores, precursora da Internet. Em 1970, a Catedral 

de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer, é inaugurada e, em 1971, o 

engenheiro eletrônico Ray Tomlinson envia o primeiro e-mail. Odyssey 100, 

o primeiro videogame do mundo, é lançado nos Estados Unidos, em 1972.

��

1963
1972



Vista da Cidade 
Universitária na 
década de 60, com o 
Laboratório de Alta 
Tensão do Instituto 
de Eletrotécnica e 
com o IPT ao fundo.



“Confi rmando as previsões menos otimistas, já não há mais dúvidas 
de que São Paulo deverá enfrentar uma das mais sérias crises no 
suprimento de energia elétrica de que se tem notícia no nosso 
Estado. Mais de uma centena de municípios, entre eles alguns que 
concentram a maior parcela da produção industrial brasileira, 
encontram-se com suas atividades tolhidas pelo corte de um terço 
do suprimento normal de eletricidade.”

Editorial “São Paulo sem Força”, na Folha de São Paulo, do dia 30 de setembro de 1963.1
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A culpa, diziam, era da estiagem. E a capital, onde se concentrava mais da 

metade das indústrias do Estado, estava incluída no programa de racionamento. 

Numa década tão pontuada por protestos, greves, golpes, reformas, mani-

festações, agitação e atos políticos, não é sem alguma surpresa que a culpa da 

crise no abastecimento de energia elétrica da maior cidade do país ainda fosse 

da falta de chuvas. Mas talvez a chuva fosse só o começo.

Em 1962, uma resolução do Conselho Federal de Educação havia fi xado 

os primeiros currículos mínimos de quase todos os cursos: Engenharia Civil, 

Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenha-

ria Metalúrgica, Engenharia Naval e Engenharia Química. As matérias foram 

distribuídas em 2 ciclos: um ciclo básico e um ciclo profi ssional.

Um ano depois, em 1963, a Portaria GR-40 reestruturou novamente o currículo da 

Politécnica. E, em 1964, mais uma vez, a Portaria GR-41 estabelece os cursos de pós-

-graduação na Escola Politécnica. Em 1965, a estrutura do curso passa a ser organiza-

da em 11 Departamentos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 

havia prescrito a criação de disciplinas obrigatórias sobre temas de “humanidades”, 

assuntos sociais, político e econômicos, as quais foram implementadas em 1965.2 

Mais modifi cações no currículo aconteceram em 1966, em função da Por-

taria GR-283, que criou disciplinas novas, como Tecnologia Química Geral, 

Economia das Indústrias, Economia, Estatística e Organização Industrial, Ele-

mentos de Microbiologia, e modifi cou a redação do artigo sobre as matérias 

humanísticas, que passaram a ser optativas. 

A partir de 1968, o IPT passa a colaborar com as agências governamentais 

A construção de espaços 
livres e autônomos
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em grandes projetos de pesquisa. Nesse mesmo ano, 1968, mais mudanças fo-

ram feitas por decreto nos cursos de pós-graduação; além disso, foram criados 

Centros Regionais de Pós-Graduação. Parecia que as mudanças não teriam 

fi m. O ano de 1968 ainda não tinha acabado e a Lei federal nº 5.540 fi xou novas 

normas de funcionamento do ensino superior. Em 1969, o Decreto-Lei federal 

nº 477 defi niu o que seria considerado infração disciplinar, quer fosse praticada 

por professores, alunos ou funcionários. Um novo estatuto foi publicado e o 

reitor instalou ofi cialmente a Reforma na USP: nos próximos dois anos, todo o 

pessoal docente seria redistribuído nos vários departamentos, que também se-

riam reorganizados. Vários cursos de pós-graduação e mestrado foram autoriza-

dos, incluindo Engenharia Naval, Engenharia Mineral, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção, Engenharia de Tecnologia 

Nuclear e Engenharia Elétrica. As palavras de ordem são especialização e de-
partamentalização. Cada coisa no seu lugar...

De fato, não seria muito exagero dizer que, nessa década, a Poli se fez e 

refez a cada dia. E não apenas no sentido burocrático.

Em 1964, foi lançado o jornal Poli-Campus, publicação ofi cial do Grêmio 

Politécnico e, em 1968, o CRUSP foi invadido. Centenas de politécnicos foram 

presos. No fi nalzinho da década, assim como todos os demais departamentos 

e organizações ligados à USP, o Grêmio também foi transferido para a Cidade 

Universitária. 

O último departamento a ser transferido para a Cidade Universitária foi o 

de Engenharia Civil, bem como os Laboratórios de Mecânica dos Fluidos e 

de Tecnologia Mecânica, ambos do Departamento de Engenharia Mecânica. 

Na época, dizia-se que um subproduto da mudança era manter a universidade 

longe do centro urbano. Outros lamentavam a perda de professores e alunos e 

o esvaziamento de conhecimento que isso signifi cava. Mas, do ponto de vista 

tecnológico, pode-se dizer que houve e que ainda haveria avanços. 

Em 1972, é autorizada a criação da Fundação para o Desenvolvimento 

Tecnológico da Engenharia (FDTE). Liderada pelo professor Antonio Hélio 

Guerra Vieira, que também estava por trás da criação do Departamento de 

Os deptos de 
Metalurgia, Minas 
e Mecânica em 
obras.
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Engenharia Elétrica, a Fundação tinha o objetivo de co-

laborar com institutos educacionais, universidades e ins-

tituições públicas e privadas em programas de desenvol-

vimento tecnológico. A pesquisa tecnológica a serviço da 

comunidade era um sonho antigo, que agora tinha alguma 

chance de materializar-se.

Em 24 de julho do mesmo ano nasce, no Laboratório 

de Sistemas Digitais (LSD) da Politécnica, Patinho Feio, 

o primeiro computador com circuitos integrados desen-

volvido no Brasil, o primeiro da América do Sul. Tinha 

um metro de comprimento, um metro de altura, 80 cen-

tímetros de largura, pesava mais de 100 quilos e possuía 

450 circuitos integrados, formando 3 mil blocos lógicos 

distribuídos em 45 placas de circuito impresso. A memó-

ria podia armazenar 4.096 palavras de 8 bits, ou seja, 4 Kb. 

“A construção foi um projeto coletivo”, lembra o pro-

fessor Antonio Massola, que era parte da equipe, junto 

com Edson Fregni, Célio Ikeda, Victor Mammana de 

Barros, Edith Ranzini, Paulo Patullo, Lucas Antonio 

Moscato, Wilson Ruggiero, Stephan Kovach e Nelson 

Zuanella, entre outros. A construção coletiva e a dedica-

ção integral faziam parte do pioneirismo que caracterizou 

a criação do LSD. 

O Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) havia sido 

criado em 1968, resultado de uma das reestruturações do 

Salas Limpas do 
Laboratório de 
Microeletrônica.

Acima, Departamento de 
Eletricidade inaugurado 
em 1965 e vista interna 
do Depto de Metalurgia.
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Inauguração do Patinho 
Feio no Laboratório de 
Sistemas Digitais com 
a presença do então 
governador Laudo Natel.

Apresentação do prof 
Hélio Guerra
para as autoridades 
presentes, como o reitor 
Miguel Reale.

Departamento de Engenharia Elétrica. Na época, o dire-

tor, Oswaldo Fadigas, incentivado pelo chefe do Depar-

tamento, Antonio Hélio Guerra Vieira, convidou um fun-

cionário da IBM americana, Glen Langdon Jr., para dar as 

primeiras aulas no laboratório e buscou recursos fi nancei-

ros junto às agências de fomento do governo. O nascimen-

to do Patinho Feio foi prestigiado pelo então governador de 

São Paulo Laudo Natel e pelo reitor da USP, Miguel Reale. 

Antonio Hélio Guerra Vieira seria diretor da Politécni-

ca, entre 1980 e 1982, e reitor da USP, em 1986. No seu 

discurso de posse como reitor ele refl ete sobre limites e 

resiliência: 

“que a USP procure encaminhar [...], com os graus de 

liberdade que dispõe, a sua reformulação interna, sem 

aceitar como defi nitivas as restrições advindas de normas 

externas, de algum modo inadequadas: proponho que, si-

multaneamente, participe do processo de revisão do ensi-

no superior do país. Que mobilize a sua própria experiência 

nacional acumulada, para oferecer, fi nalmente, uma formu-

lação da questão da universidade, tanto no plano conceptu-

al quanto no estrutural. E eu imagino que a Universidade 

a ser formulada deve ter preservadas as suas múltiplas di-

mensões, mas na perspectiva do século XXI.”3 

��

1 FOLHA DE SÃO PAULO. Editorial: São Paulo sem Força. 30 set. 1963. 

Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/1963/09/30/2>. 

Acesso em 31 jul. 2013.

2 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit., p. 
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3 VIEIRA, Antonio Hélio Guerra. Discurso de posse na Reitoria da 

Universidade de São Paulo (1982). Conceitos sobre a USP. São 

Paulo: CODAC/USP, 1986, apud ESCOLA POLITÉCNICA. Prof. Dr. 

Antonio Hélio Guerra Vieira. Disponível em: <http://www3.poli.usp.
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Na década de 1960, junto com seus alunos, 

desenvolveu a fl otação do fosfato da jazida de 

Jacupiranga, em São Paulo, o que viabilizou a 

produção das reservas brasileiras de baixo teor. 

Também foi ele que desenvolveu um sistema para 

o aproveitamento das imensas reservas de calcário, 

que estava associado ao fosfato e era considerado 

rejeito, para fabricação do cimento. A Paulo Abib 

Engenharia é considerada a mais importante empresa 

de engenharia mineral que o Brasil já teve. Em 1976, 

quando “o velho morreu”, o professor Tarcísio Damy 

dos Santos diria em seu elogio fúnebre: “Não sei 

quem perdeu mais: se a família um pai, a academia 

um pesquisador ou se a nação um cidadão”.

Um busto de Paulo Abib está no átrio do 

Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo 

da EPUSP.

Arthur Pinto Chaves. Teoria e Prática do Tratamento 

de Minérios: v 4: Flotação, o Estado da Arte no Brasil. 

São Paulo: Signus, 2006

Paulo Abib Andery,
um visionário

A Companhia Metropolitana de São Paulo – Metrô começou a existir 

no dia 24 de abril de 1968. As obras da primeira linha foram iniciadas 

oito meses depois, em 1972, o primeiro trem percorreu o trajeto 

entre a estação Jabaquara e Saúde, mas apenas em 1974 o trecho 

Jabaquara – Vila Mariana começou a funcionar comercialmente. 

Da equipe que participou da construção da primeira rede de trens 

metropolitanos, podemos citar os politécnicos Mario Mariotto, 

Milton Vargas, Plinio Assmann, C.E.M.Maffei entre tantos outros.

Hoje, o Metrô de São Paulo possui quatro linhas em operação, 65,3 

quilômetros de rede, 58 estações, 150 trens e transportou, no ano de 

2012, 1.098 milhões de passageiros.

Metrô
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Criada em 1967, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, 

nasceu da iniciativa de um grupo de professores do 

Departamento de Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica, liderados pelo professor Ruy Aguiar da 

Silva Leme. O objetivo era disseminar conhecimentos 

científi cos e tecnológicos relacionados à engenharia 

de produção, administração industrial e gestão de 

projetos, por meio de cursos de especialização e de 

capacitação de profi ssionais em convênio com a Poli. 

Mais tarde, a fundação também passou a priorizar 

projetos de Educação Continuada, além de atuar como 

certifi cadora de normas brasileiras e internacionais na 

área de gestão de qualidade em sistemas industriais, 

de saúde e de gestão ambiental. Depois de mais de 40 

anos de atuação, a Fundação é um centro de referência 

nacional no desenvolvimento de projetos pedagógicos 

inovadores tanto para setores do governo quanto para 

empresas e organizações do terceiro setor. 

José Roberto Castilho Piqueira (Coord.). Escola de 

Engenheiros e de Líderes. 2. ed., São Paulo: Riemma, 

2012, p. 53

Em 1972, um grupo de professores da Escola Politécnica, 

liderados por Hélio Guerra, se uniu para fundar uma 

instituição privada para colaborar com institutos educacionais, 

universidades, instituições públicas e privadas em projetos com 

alto teor de inovação sempre com a colaboração da Poli. Por 

conta disso, a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico 

da Engenharia (FDTE) teve e ainda tem atuação fundamental 

na expansão industrial do país, sobretudo em áreas de ponta. 

Trabalhando muito próxima do Laboratório de Sistemas Digitais, 

a FDTE era uma forma de ganhar agilidade para viabilizar 

projetos e facilitar a captação de recursos. 

A FDTE participou e ajudou a viabilizar mais de 100 projetos de 

inovação em todos os ramos da engenharia ao longo desses 

mais de 40 anos, com equipes próprias ou em parcerias com 

faculdades, para empresas do setor público ou privado. Mas 

talvez um de seus mais importantes benefícios seja a qualifi cação 

de estudantes e profi ssionais de engenharia, através de bolsas, 

estágios e cursos de atualização de professores na área.

Fundação 
Vanzolini

FDTE
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1963 Um longo processo de reestruturação começa com a insti-
tuição da Portaria GR-40, em consonância com o estabele-
cido pelo Conselho Federal de Educação (CFE). Cada cur-
so passa a ter um currículo mínimo e os dois primeiros anos 
de estudo dos alunos são dedicados às matérias básicas. 
Disciplinas de formação humanística fazem parte da nova 
grade.

1964 A necessidade de pesquisas relacionadas ao desenvolvimen-
to tecnológico brasileiro impulsiona a criação de diversos cur-
sos de pós-graduação em nível de mestrado. Além disso, o 
Grêmio Ofi cial Politécnico lança o jornal Poli-Campus.

1965 A reestruturação didática da EPUSP continua com a adap-
tação dos cursos às normas da USP, a organização siste-
mática de seus onze departamentos e a constituição do 
Departamento de Engenharia Elétrica. 

1966 O Laboratório de Máquinas Hidráulicas é ampliado e passa 
a colaborar para a instalação das usinas da Companhia Ener-
gética de São Paulo (CESP), ligadas ao sistema Urubupungá. 

1967 O Laboratório de Hidráulica adquire as instalações do La-
boratório de Hidráulica de Jupiá para realizar os ensaios de 
modelos das barragens de Jupiá e de Ilha Solteira.

1968 Começa a gestão de Oswaldo Fadigas Fontes Torres, en-
genheiro civil pela EPUSP e titular do departamento de En-
genharia de Produção. José Augusto Martins é vice-diretor. 
O Centro de Tecnologia Hidráulica começa a construção 
do banco de ensaios das turbinas para o seu túnel de ca-
vitação, o primeiro da América Latina. O túnel destinado à 
realização de testes em turbinas para hidrelétricas capaci-
tou o Brasil numa área em que poucos, além dos EUA e do 
Canadá, possuíam essa tecnologia. 

1969 O Grupo de Bioquímica Industrial (Geibi) inicia suas ati-
vidades de desenvolvimento de pesquisas em processos 
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biotecnológicos sob a coordenação de Walter Borzani. O 
Geibi foi um dos pioneiros na biotecnologia nacional e ofe-
receu suporte para a utilização do álcool como combustí-
vel dos automóveis e outras pesquisas voltadas ao setor de 
fermentações industriais.

1970 Mais uma importante conquista no campo da pesquisa: o 
Laboratório de Microeletrônica, o primeiro da América do 
Sul, é inaugurado. Os trabalhos iniciais focam o desenvol-
vimento simultâneo de diversas técnicas até então desco-
nhecidas para o setor eletrônico brasileiro, como difusão, 
oxidação, fotogravação, metalização e crescimento epita-
xial de silício. Outro avanço é a criação do Laboratório de 
Sistemas Eletrônicos, destinado à realização de pesquisa e 
desenvolvimento de dispositivos, equipamentos e sistemas 
de telecomunicações, medidas e instrumentação, além de 
atividades didáticas de graduação e pós-graduação. 

1971 O ano foi marcado por conquistas tecnológicas. As ativi-
dades para projetos, desenvolvimento e construção de 
hardware e software do computador Patinho Feio, foram 
completadas, sob a direção do professor Antonio Guerra 
Hélio Vieira. O Laboratório de Microeletrônica constrói o 
primeiro circuito integrado monolítico no Brasil e na Amé-
rica do Sul: um ECL, com três entradas e três saídas simé-
tricas. No âmbito curricular, todos os cursos passam a ser 
semestrais, com matrículas por disciplina, e não por curso. 

1972 Início da gestão de Rubens Guedes Jordão, engenheiro 
mecânico e eletricista. O professor Walter Borzani, enge-
nheiro químico, é o vice-diretor. Um dos marcos do perí-
odo foram os ensaios da barragem de Água Vermelha, no 
Rio Grande, para a CESP. Os testes foram realizados no 
Laboratório de Hidráulica, na Cidade Universitária. A pós-
-graduação em Engenharia Química recebe autorização 
para funcionamento.





129

Em 1973, os países árabes participantes
da OPEP aumentam o preço do barril de petróleo
em 300% em protesto ao apoio dos EUA a Israel durante a Guerra do

Yom Kippur, provocando a paralisação de veículos e uma crise de energia 

em todo mundo. Em 1974, os cientistas da computação Vinton Cerf e 

Robert Kahn conseguem a primeira especifi cação do protocolo TCP/IP, que 

ofereceria as bases para a conexão em rede. No ano seguinte, Bill Gates e 

seu amigo Paul Allen fundam a Microsoft. Em 1976, no Brasil, a Rodovia dos 

Imigrantes – a maior obra de engenharia rodoviária da América Latina – é 

inaugurada e, em 1977, o Terminal 1 do Aeroporto Internacional do Galeão¸ 

no Rio de Janeiro, também é inaugurado, com tudo o que de mais moderno 

que havia na época. Em 1978, o GPS, sistema de navegação por satélite, 

é lançado pela empresa Rockwell. Em 1979, Brasil, Paraguai e Argentina 

assinam Acordo Tripartite para aproveitamento dos recursos hidráulicos em 

trecho do Rio Paraná. A década de 1980 começa com uma nova crise do 

petróleo. Em 1981, nos Estados Unidos, a Síndrome da Imunodefi ciência 

Adquirida (AIDS) é reconhecida pela primeira vez pelo Centers for Disease 

Control and Prevention. Em 1982, é lançado, no Brasil, o Fiat 147 com motor 

a álcool, o primeiro carro em série movido a etanol.

��

1973
1982



Fabricação de 
Circuitos impressos 
no LSD.



“Membros da Comissão de Urbanismo e Obras da 
Câmara Municipal e representantes de associações 
de classe irão, nos próximos dias, ao gabinete do 
prefeito, a fi m de solicitar ao Brigadeiro Faria 
Lima estudos imediatos que permitam a elaboração 
e aplicação do plano diretor e de zoneamento 
da cidade [...] Participaram dos debates, entre 
outros, representantes do prefeito, do Instituto 
de Engenharia de São Paulo, Sociedade Amigos da 
Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo, Escola Politécnica de São Paulo, 
escola de Engenharia Mackenzie, Instituto dos 
Arquitetos do Brasil.”

Reportagem “Associações Exigem Plano Diretor”, publicada no 

jornal O Estado de São Paulo, edição de 16 de junho de 1965.1
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Entre 1968 e 1973, a indústria no Brasil crescia 13% ao ano. As cidades trans-

formavam-se em metrópoles; a migração, não mais de estrangeiros, mas de 

brasileiros vindos do Norte e do Nordeste, atraídos pelas ofertas de emprego, 

adensava o tecido urbano e São Paulo crescia sem governo. Cortiços e favelas 

ocupavam espaços desocupados, os transportes tornam-se insufi cientes, as áreas 

de mananciais são invadidas. As cidades, crescendo desordenadamente, sofrem.

A rápida urbanização fará São Paulo explodir, num movimento crescente 

que só se estabilizará no fi nal do século XX. Mas não é apenas São Paulo que 

cresce: o Brasil, na esteira de Brasília, vai se construindo em direção ao inte-

rior. Todos os problemas que vivemos hoje já se anunciavam na São Paulo da 

década de 1970.2

Desde 1963 notavam-se sinais. Em 13 de fevereiro de 1963, o governador 

Adhemar de Barros e o prefeito Prestes Maia criaram as comissões que iriam 

desenvolver estudos para a elaboração do metrô de São Paulo. As primeiras 

verbas começam a chegar com o Plano de Metas, que previa investimentos 

no sistema ferroviário do país, inclusive nos centros urbanos. São Paulo tinha 

4 milhões de habitantes em 1963. A construção do Metrô começou em 1968, o 

prefeito era José Vicente de Faria Lima. Mas é apenas em 14 de setembro de 

1974 que o metrô começa a funcionar.3

A década vai terminar com a diminuição no ritmo do crescimento da in-

dústria no Brasil; a participação no PIB, que era de 57% em 1970, cai para 45% 

em 1984.4 A diminuição do crescimento econômico deixa as cidades menos 

Construindo cenários 
cada vez mais complexos

Apresentação 
do Call-Box aos 
visitantes.
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pressionadas e uma ligeira tendência de estabilização faz-se sentir.

Soluções, embora tardiamente, começam a ser implementadas e a centra-

lização política ajuda a concretizar projetos e planos. A oportunidade, no en-

tanto, será aproveitada apenas parcialmente. Witold Zmitrowicz, no seu artigo 

“Construção Civil e Planejamento das Cidades”, no livro 500 Anos de Enge-
nharia no Brasil, avalia: “logo os problemas voltam a se acumular em virtude 

do descompasso entre as diferentes normas e investimentos que, embora des-

tinados às mesmas populações, eram administrados por órgãos diversos, em 

clima de tecnocracia crescente”. 

É também a partir de 1970 que se inicia o debate sobre recursos escassos e 

as consequências de exploração indiscriminada sobre o meio ambiente. 

Analisar essa década sob a ótica das especializações em engenharia que 

foram criadas e sobre os rumos e linhas de pesquisa que foram valorizados 

revela o quanto a engenharia estava costurada nas demandas desse tempo de 

“desenvolvimento” do Brasil.

De 1972 a 1982, a Poli teve três diretores. Rubens Guedes Jordão (1972-

1976), que havia tido atuação destacada no Instituto de Eletrotécnica, parceiro 

da Poli; José Augusto Martins (1976-1980), especialista em hidráulica e sane-

amento, que conseguiu dar bom andamento às pesquisas, graças à Fundação 

para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) e à Fundação 

Carlos Vanzolini, ambas dedicadas ao desenvolvimento de projetos de apoio 

à indústria; Antonio Hélio Guerra Vieira (1980-1982), aquele que havia cons-

truído o primeiro computador do Brasil e participado da fundação da FDTE; 

e, novamente, José Augusto Martins (1982-1986), que reassume a diretoria da 

Poli quando Hélio Guerra é convidado para ser reitor da USP. 

Cada um a seu modo, todos vão estar às voltas com a implementação das dire-

trizes da reforma universitária e com a consolidação dos cursos de pós-graduação.

No campo da Engenharia Civil, por exemplo, os trabalhos de Décio Leal 

de Zagottis – orientador de teses como: A Introdução da Segurança no Projeto 
Estrutural de Barragens de Concreto pelo Método Semiprobabilístico, de Haroldo 

Cruz Júnior, em 1978; Sobre a Segurança nos Projetos de Geotécnica, de Walde-

Call box já 
instalado na 
rodovia.
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mar Coelho Hachich, também de 1978; Segurança Estrutural: Caracterização e 
Combinação de Ações, de Luiz Antonio Batista, em 1982 – tinham como objeti-

vo fornecer apoio tecnológico às construções de grande porte, comuns à épo-

ca, analisa Marilda Nagamini, no artigo “Contribuições da EPUSP no Período 

de 1955 a 1990”, no livro 110 Anos Construindo o Futuro. 

Estudos relacionados aos materiais de construção também serão desenvol-

vidos dentro de um espírito de modernizar os processos construtivos. Francis-

co Romeu Landi, por exemplo, “orientou uma geração de profi ssionais, tanto 

na Escola Politécnica como no IPT, responsável pela implantação dos concei-

tos de desempenho, avaliação de desempenho e qualidade nas atividades de 

Construção Civil, contribuindo para que essa área do conhecimento tivesse o 

enfoque científi co que tem hoje”.5 Foi ele quem desenvolveu as pesquisas que 

fi zeram a construção do Metrô de São Paulo passar de um estágio artesanal de 

produção de formas de concreto para um processo industrializado.

Em 1987 a Poli promoveu o 1º Simpósio Nacional de Planejamento e En-

genharia Urbana, no qual foram discutidos os problemas que o crescimento 

desgovernado das cidades brasileiras havia criado. Witold Zmitrowicz estava 

presente. E é ele que avalia: “as respostas às questões de desenvolvimento ur-

bano não são unânimes. A especialização setorial prejudica a visão abrangente. 

Inicie-se, pois, a discussão multidisciplinar do planejamento urbano”.

Na década da especialização, as cidades vão exigir um olhar novo, mul-

tifacetado, capaz de antecipar os problemas. A tecnologia deve embasar as 

ações políticas e, nessa medida, o conhecimento científi co precisa deixar de 

ser exercício acadêmico e se colocar a serviço do projeto coletivo. E essa sem-

pre foi a visão da Poli.

Construção da Usina 
Hidrelétrica de Tucuruí 
no Pará.
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Construção da Usina 
Hidrelétrica de Itaipú.

“Há um longo período de transição que vai de cerca de 1963 até 1970, 

quando a reforma universitária chegou à USP. Os dez primeiros anos dessa 

fase correspondem ao período de desabalada euforia desenvolvimentista dos 

três últimos governos militares. A Escola respondeu a esse anseio aumentan-

do consideravelmente o número de diplomados, que já na década de 70 era 

superior a 400. É o período do espetacular desenvolvimento da computação 

eletrônica, de microeletrônica, da robótica, da engenharia de produção, da 

biotecnologia e da engenharia naval. Mas a engenharia civil ainda mantém 

sua liderança, a qual irá perder a partir de 1980, quando se inicia a atual crise 

econômica.” (Milton Vargas, no artigo “Cem Anos de Poli”, publicado no livro 

Contribuições para a História da Engenharia no Brasil.6)

��

1 ASSOCIAÇÕES Exigem Plano Diretor. O Estado de São Paulo, 16 jun. 1965. Disponível em: 

<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650616-27655-nac-0013-999-13-not/busca/Paulo

+Polit%C3%A9cnica+S%C3%A3o>. Acesso em 31 jul. 2013.

2 MORAES, José Carlos T. B. Op. cit., p. 213.

3 MARTINS, Maria Lucia Refi netti. São Paulo: Além do Plano Diretor. Disponível em: <http://

www.scielo.br/pdf/ea/v17n47/a10v1747.pdf>. Acesso em 31 jul. 2013; MOTOYAMA, Shozo; 

NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 210.

4 MORAES, José Carlos T. B. Op. cit., p. 58.

5 ESCOLA POLITÉCNICA. Professor Francisco Romeu Landi: Biografi a. Disponível em: <http://

seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/download/3543/1943>. Acesso em 31 jul. 2013.

6 VARGAS, Milton (Coord.). Contribuições... Op. cit., p. 26.
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A participação da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

no esforço brasileiro de pesquisa e desenvolvimento 

para reduzir a dependência de gasolina importada 

substituindo-a por etanol remonta à década de 1930, 

mas foi após o primeiro choque de preços do petróleo, 

em 1973, e o estabelecimento do Proálcool, em 1975, 

que a superintendência do IPT decidiu reestabelecer 

a competência do Instituto na área de motores de 

combustão interna, contratando o professor Nedo 

Eston da Escola Politécnica para liderar o que veio a ser 

o Laboratório de Motores do IPT. Os recém-doutores 

professores Marcos de Mattos Pimenta da EPUSP e 

Francisco Nigro da EPUSP e IPT passam a orientar o grupo 

de engenheiros mecânicos politécnicos recém-formados 

que constituíram esse núcleo inicial. O foco do grupo era 

equacionar a substituição de derivados de petróleo em 

veículos de carga e coletivos de passageiros, e apoiar o 

uso do etanol em substituição à gasolina em automóveis 

e derivados. Foi um período rico em desenvolvimento 

de alternativas aos derivados de petróleo. A engenharia 

automotiva se consolidava no país com grande 

participação de pesquisadores da EPUSP e do IPT. Esse 

grupo, por exemplo, foi um grande incentivador da 

introdução da tecnologia fl ex no Brasil. 

O professor da Escola Politécnica Nicolau Dionísio Fares 

Gualda já na sua tese de PhD, defendida em dezembro 

de 1977 na Universidade do Texas em Austin nos EUA, 

começou a contribuir para planejamento e projetos 

de aeroportos. O modelo foi utilizado pelo United 

States Department of Transportation – Federal Aviation 

Administration e incluiu, de maneira pioneira, o conceito 

de capacidade associada a níveis de serviço mínimos a 

serem atendidos pelo aeroporto.

Como consultor do Departamento de Aviação Civil (DAC), 

o engenheiro trabalhou na elaboração de um estudo 

pioneiro que identifi cou as necessidades dos cinquenta 

principais aeroportos do país e subsidiou a elaboração do 

III PND – Plano Nacional de Desenvolvimento. O estudo, 

desenvolvido ao longo de 1978, concluiu pela necessidade 

de implantação de novos aeroportos em São Paulo e em 

Belo Horizonte, e de melhoramentos em praticamente 

todos os principais aeroportos brasileiros. 

Participou da concepção e do projeto do novo Aeroporto 

Internacional de São Paulo, em Guarulhos, inaugurado 

em 20 de janeiro de 1985. Até hoje, seu trabalho continua 

a subsidiar o planejamento para o desenvolvimento das 

operações nos aeroportos brasileiros.

Utilização de Etanol como 
combustível para veículos

Planejamento e 
Projeto de Aeroportos

Em 1973, os politécnicos e ex-colegas de faculdade, 

Renato Albuquerque e Yojiro Takaoka, compraram a 

Fazenda Tamboré, com cerca de 5,5 milhões de metros 

quadrados, a 23 quilômetros da capital de São Paulo, para 

implantar fábricas não poluentes. Na esteira do sucesso do 

empreendimento industrial, os sócios decidiram partir para 

a construção de residências para atender às necessidades 

dos funcionários das empresas recém-instaladas. Daí 

surgiu o primeiro condomínio urbano brasileiro à maneira 

das edge cities americanas, nas imediações de uma 

grande metrópole – no caso, São Paulo. Hoje, o conceito 

Alphaville está em 21 estados brasileiros. 

Construção de 
Alphaville
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1973 O ano é marcado pelo fi nal da mudança da Escola Politéc-
nica do bairro da Luz para a Cidade Universitária. O último 
departamento a ser transferido foi o de Engenharia Civil. São 
instalados dois laboratórios, Mecânica dos Fluídos e Tecno-
logia Mecânica, ligados ao Departamento de Engenharia 
Mecânica, e a área de concentração do curso de doutorado 
em Engenharia Naval recebe autorização para funcionamen-
to.

1974 Para atender à crescente demanda por especialistas da in-
dústria em desenvolvimento, mais três cursos de pós-gra-
duação são autorizados: Engenharia de Estruturas (douto-
rado); Engenharia de Sistemas (doutorado) e Engenharia de 
Alimentos (mestrado). 

1975 A EPUSP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini – liderada 
pelo professor Ruy Aguiar da Silva Leme – assinam convê-
nio que vai resultar na difusão da Engenharia de Produção 
e na capacitação de profi ssionais nessa área. Mais cursos 
de pós-graduação chegam à EPUSP: Engenharia Urbana e 
de Construções Civis (mestrado), Engenharia de Tecnolo-
gia Nuclear e Engenharia de Hidráulica (doutorado).

1976 Começa a gestão do engenheiro civil José Augusto Martins. 
Antonio Hélio Guerra Vieira é o vice- diretor. Uma importante 
aplicação dos minicomputadores é desenvolvida pela Esco-
la Politécnica, por meio de contrato com a Telebrás: o pro-
tótipo da central telefônica, com programa armazenado em 
computador. Essa também é a época em que é instituído o 
Laboratório de Soldagem, em decorrência de convênio en-
tre a Marinha, a EPUSP e o IPT. Os cursos de pós-graduação 
em Engenharia de Produção e em Engenharia de Transportes 
são regularizados.

1977 O Conselho Federal de Educação (CFE) estabelece um currí-
culo mínimo de habilitação em Engenharia Sanitária e caracte-
riza a habilitação em Engenharia Naval. Além disso, três outros 
cursos são credenciados: Engenharia Química, Engenharia Na-
val e Engenharia de Estruturas.
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1978 O Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) desenvolve, jun-
to com a Dersa, o sistema de emergência da Rodovia dos 
Bandeirantes. O LSD também participa do desenvolvimen-
to de um sistema telemétrico para registrar armazenamen-
to de dados hidrológicos com o DAEE. Começam os cur-
sos de atualização tecnológica da EPUSP. 

1979 O Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico de Transportes 
(NDTT) é criado na Escola Politécnica por meio de convênio 
entre o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens 
(DNER) e a USP. O objetivo do acordo é realizar programas 
de desenvolvimento na área de pesquisa, informação cientí-
fi co-tecnológica, normalização e treinamento técnico.

1980 O professor Antonio Hélio Guerra Vieira toma posse nes-
se ano. O engenheiro civil Antonio Augusto dos Santos 
Nogueira é escolhido como vice-diretor. Novos cursos de 
pós-graduação (doutorado) recebem autorização de fun-
cionamento de modo a oferecer especialistas altamente 
qualifi cados para o mercado: Engenharia Mecânica; Enge-
nharia de Solos; Engenharia Urbana e de Construções Civis 
e Engenharia Mineral (doutorado).

1981 O crescente uso de equipamentos eletroeletrônicos para 
realizar diagnósticos médicos leva a Escola Politécnica a 
investir na área de Engenharia Biomédica e, nesse ano, o 
LEB-EPUSP é ofi cialmente criado. 

1982 Começa a segunda gestão do professor José Augusto 
Martins, engenheiro civil pela EPUSP. Nesse ano, a Escola 
Politécnica participa de um importante avanço para a me-
catrônica no Brasil: o desenvolvimento do primeiro robô 
brasileiro, o Líder. O projeto foi realizado com a colaboração 
dos professores da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Também é realizado o primeiro teste de turbinas no Centro 
Tecnológico de Hidráulica (CTH) para aproveitamento de 
Itumbiara. Ainda, é criado o núcleo de computação para 
modelos matemáticos em metalurgia.
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A migração da ARPANet (Advanced
Research Projects Agency Network, do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos), em 1983, para um

protocolo mais robusto de transferência de dados entre servidores, o TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é ofi cialmente realizada: a 

verdadeira internet já pode começar. Em 1984, nos Estados Unidos, a Apple 

lança o Macintosh. Em 1985, a posse de Tancredo Neves, como Presidente 

do Brasil, encerra 21 anos de ditadura militar; no mesmo ano, os cientistas 

descobrem um buraco na camada de ozônio e alertam o mundo sobre os 

perigos que isso representaria para a atmosfera do planeta. Em 1986, uma 

explosão no núcleo de um dos reatores da usina de Chernobyl, na Ucrânia, 

provoca o que viria a ser considerado pelos especialistas o pior acidente nuclear 

da história humana até os dias de hoje; a nuvem de radioatividade atingiu a 

União Soviética, a Europa Oriental, a Escandinávia e o Reino Unido. Em 

1988, Mikhail Gorbachev começa o processo de reestruturação econômica 

e política cujo objetivo era equiparar a União Soviética aos países mais 

prósperos do planeta, como EUA, Japão e Alemanha, e que fi caria conhecido 

como Perestróica (“Reestruturação”, em russo). No Brasil, no mesmo ano, é 

promulgada uma nova Constituição, a oitava do país desde a independência, 

em 1822, que abolia os resíduos do regime militar, explicitava direitos civis 

e redefi nia as funções dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 

1989, na onda de democratização que varre a Europa do Leste, cai o Muro 

de Berlim, que separava a Alemanha em duas e que seria, talvez, o símbolo 

mais odiado da Guerra Fria e das divisões que existiam entre países do Leste 

e do Oeste.

��

1983
1992



Alunos e professores do 
Laboratório de Sistemas 
Digitais, em 1987.



“É verdade que o mercado nos últimos quatro anos, devido a uma 
terrível recessão, colocou na miséria, penúria e indignidade do 
desemprego e do subemprego quase 40 mil companheiros, o que assusta 
aqueles que veem na profi ssão de engenheiro as oportunidades 
gratifi cantes de realizar e construir. [...] o ano de 1985 já trouxe 
uma retomada da atividade econômica e, espera-se, termine com 
um crescimento do Produto Interno Bruto, concorrendo para a 
absorção de pelo menos 21 mil habitantes. [...] Calcula-se que neste 
ano de 1986 deverão ser reabsorvidos outros 20 mil profi ssionais e a 
situação em 1987 deverá ser a mesma de 1980, quando havia equilíbrio 
entre a oferta e a demanda. [...] A realidade é que, para atender a seu 
crescimento, o Brasil necessita de muito mais engenheiros do que as 
universidades podem formar no momento, e é esse um ponto que deve 
ser levado em conta pelos futuros universitários.”

Artigo de Matheus Schnaider, na época presidente do Clube 

de Engenharia, publicado na Revista da AAAEP, órgão ofi cial 

da Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica, v. 3, 

n. 1, 1986.



144

O presidente do Clube de Engenharia estava preocupado com as notícias 

de que o número de candidatos à carreira de engenheiro havia caído 60% des-

de 1981. “A Engenharia, sustentáculo do desenvolvimento, alicerce do pro-

gresso, paradigma da contribuição contínua à melhor qualidade de vida, uma 

das mais bem remuneradas capacitações do mundo, estará decadente no Bra-

sil?”, pergunta. 

Para ele, a situação dos engenheiros no Brasil não tardaria a mudar, não 

havia como sustentar o crescimento do Brasil sem valorizar aqueles que se 

encarregariam de construir as paredes e os alicerces desse desenvolvimento. O 

desestímulo dos candidatos às vagas de engenharia era coisa passageira, fruto 

de uma crise que estava em vias de ser solucionada. 

As esperanças de Matheus Schnaider, no entanto, não se concretizariam. A 

economia do Brasil vinha claudicando desde 1980 e a situação só piorou a partir 

de 1989, quando Fernando Collor assumiu o governo. Em 1989, a infl ação bateu 

os 1.782% ao ano, segundo dados do Índice Geral de Preços da FGV. No início 

de 1990, faltavam investimentos do governo, o PIB diminuíra 4,4%, a taxa de 

infl ação alcançara os 56% em janeiro, 73% em fevereiro e 84% em março.1

Em maio de 1991, o Congresso chegou a instalar uma Comissão Parlamen-

tar de Inquérito, presidida pelo engenheiro Politécnico Mario Covas para in-

vestigar as causas do atraso tecnológico brasileiro.

As conclusões revelaram os problemas estruturais que os governos vinham 

se esforçando por ignorar. “A distância entre o setor produtivo e os centros e 
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institutos de pesquisa decorreu da coerção do próprio mercado, condiciona-

das pelas políticas econômicas, daí derivando, também, o imediatismo que se 

atribui aos empresários”, diz o relatório do congresso, em 1992. E continua: “A 

proteção comercial ajudou a garantir reservas de mercado para produções de 

transnacionais e de empresas locais tecnologicamente dependentes; a solução 

desse descalabro estrutural não está em realizar uma abertura comercial, desti-

nada a liquidar uma industrialização mal realizada, ao contrário, como o defeito 

está na estrutura competitiva, de mercados e da acumulação local de capital e 

tecnologia, são esses os campos onde há de atuar”.2

Exemplo do descompasso entre as decisões políticas e as preocupações da 

universidade é o fato de que a Poli, em 1990, tentava se antecipar aos desafi os 

do futuro, criando uma Comissão de Modernização Curricular, que trabalhou 

até 1994, sob a inspiração do professor Francisco Romeu Landi, na época di-

retor da escola. Num artigo publicado na Revista Politécnica nº 216, de maio de 

1999, ele comenta as suas preocupações à época: “Como seria possível, com 

uma carga curricular limitada naturalmente pela capacidade humana de absor-

ver novos conhecimentos, transferir tamanho volume de informações? Como 

introduzir, no nosso sistema de ensino o tão falado, pouco compreendido e 

nada aplicado sistema de ensinar o aluno a aprender? De que maneira, essa po-

tente ferramenta do engenheiro, que é a informática, deveria ser incorporada 

no processo de ensino?” 

As perguntas, que parecem ter sido feitas hoje, foram sendo respondidas 

aos poucos. Em 1992, foi homologado o Curso de Graduação em Engenharia 

de Materiais. Não foi um processo fácil. Desde 1989, os professores Renato 

Rocha Vieira, Stephan Wolynec e Angelo F. Padilha haviam preparado o do-

cumento preliminar que levou quase três anos para ser colocado em prática. 

A ideia era ainda mais antiga. Desde 1987, a própria Reitoria já sinalizara inte-

resse especial em desenvolver a ciência e a engenharia de materiais, defi nida, 

desde a década de 1870 como a “área da atividade humana associada com a 

geração e a aplicação de conhecimentos que relacionem composição, estrutura 

e processamento dos materiais às suas propriedades e usos”.3 Havia até mesmo 

organizado um grupo de trabalho para esse fi m.

Mesmo assim, quando a especialidade é criada, em 1992, ainda centralizava 

muitas das discussões entre professores, relativas desde à escassez de recursos até 

à inclusão de outras especialidades no rol dos objetos de estudo do novo curso. 

O Departamento de Engenharia de Construção Civil, chefi ado por Vahan 

Agopyan, era um dos que se queixava da falta de importância que a engenha-

ria de materiais dava ao seu setor. O novo curso, segundo ele, deveria estudar 

os materiais modernos, para aprimorá-los, reduzindo seu consumo energético, 

melhorando sua relação qualidade-custo e, ao mesmo tempo, estudando seu 

comportamento para reduzir os problemas do seu emprego na construção civil.4

��

1 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; NAKANO, Yoshiaki. Hiperinfl ação e Estabilização no Brasil: o 

Primeiro Plano Collor. Revista de Economia Política, v. 11, n. 4, p. 44 out./dez. 1991. Disponível 

em: <http://www.rep.org.br/PDF/44-6.PDF>. Acesso em 31 jul. 2013.

2 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 243.

3 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 246.

4 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 248.
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A Petrobras e a 
Politécnica 

A colaboração recente entre a Poli e a Petrobras permitiu o 

desenvolvimento de tecnologias de exploração de petróleo 

em águas profundas, trazendo aos diversos departamentos 

da Poli a possibilidade de realizar pesquisas nas áreas de 

hidrodinâmica, simulação computacional e engenharia 

de plataformas, com forte participação de alunos e 

pesquisadores, resultando em empreendimentos inovadores 

de alto conteúdo tecnológico.
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A Politécnica e 
a Marinha
Iniciada na década de 1950, a relação 

entre a Poli e a Marinha do Brasil trouxe 

resultados signifi cativos para ambas as 

entidades. De um lado, professores da 

Poli aprimoraram seus conhecimentos de 

Engenharia Naval e Oceânica por meio de 

projetos e trabalhos conjuntos, transfor-

mando o Departamento de Engenharia 

Naval e Oceânica em líder nacional e 

internacional de ensino e pesquisa. Os 

ofi ciais de Marinha aqui formados, com-

binando sua instrução militar ao curso da 

Poli, ocupam posições de destaque no 

desenvolvimento da indústria de defesa. 

Mais recentemente, a colaboração estreita 

Marinha–Poli teve signifi cativa participa-

ção no desenvolvimento do programa 

nuclear brasileiro, com projetos de natu-

reza multidisciplinar relativos aos diversos 

aspectos da Engenharia Nuclear.

Shozo Motoyama e Marilda Nagamini, 

Escola Politécnica: 110 Anos Construindo 

o Futuro. São Paulo: USP, 2004. 
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A Poli na década
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1983 Nesse ano, o núcleo de estudos em Engenharia Biomédi-
ca é aprovado e ofi cializado. O curso de pós-graduação em 
Engenharia de Transportes recebe autorização para funcio-
namento e o curso de pós-graduação em Engenharia Naval 
recebe a primeira renovação de credenciamento.

1985 Os cursos de especialização em “Gerenciamento na Cons-
trução Civil”, assunto no qual a Escola Politécnica será pio-
neira no país, são introduzidos, com administração da FDTE. 
A iniciativa foi do professor João da Rocha Lima Junior, que 
contou com o apoio do professor Sérgio Rosciano Murgel. 
Os cursos agregaram também o corpo docente da Faculda-
de de Economia e Administração da USP, o que garantiu seu 
caráter multidisciplinar.

1986 O professor Décio Leal de Zagottis é nomeado diretor. Co-
meçam os esforços para constituir cursos quadrimestrais, 
por sugestão do ex-diretor e professor Oswaldo Fadigas 
Fontes Torres. No mesmo ano, as instalações do Banco de 
Ensaio de Turbinas são completadas. 

1987 O reitor José Goldemberg cria uma comissão para elabo-
rar um projeto para prover a universidade de infraestrutura 
de pesquisa de novos materiais. Essa comissão constatou 
a existência de diversos grupos na USP que se dedicavam 
ao assunto, mas até então sem integração e sem recursos 
humanos e de equipamentos. Para sanar essas defi ciências, 
foi instituído um grupo de trabalho, que recomendou a cria-
ção de uma pós-graduação, no menor prazo possível, de 
um curso de Ciências de Materiais (no Instituto de Física) e 
outro de Engenharia dos Materiais (na Escola Politécnica). 
No mesmo ano, o curso de Automação e Sistemas (Meca-
trônica) é implantado.

1988 Acontece o primeiro vestibular para o curso de Automação 
e Sistemas (Mecatrônica). Essa nova habilitação foi estraté-
gica para modernizar o curso de Engenharia Mecânica pela 
convivência entre tecnologias de ponta – como a eletrônica 
digital e a informática – e as mais tradicionais da mecâni-



151

1983 - 1992

ca. Ocorre também a abertura do Regime de Dedicação 
Integral a Docência e à Pesquisa, o RDIDP, que permitiu a 
prestação de consultoria remunerada, atraindo profi ssionais 
para a carreira docente. 

1989 Na primeira edição da Semana de Arte da Poli (SAPO), foi 
divulgado um manifesto: “no futuro, o profi ssional, seja ele 
das ditas áreas humanas ou técnicas, deverá ter uma for-
mação digna da condição humana, pois é para ela que sua 
existência tem signifi cado”. Ainda, um grupo de pesquisas 
para estudos e análises sobre sistemas de transportes, sob 
a orientação do professor Nicolau D. F. Gualda, é criado no 
edifício de Engenharia Civil. O Laboratório de Planejamen-
to e Operação de Transportes (LPT) seria fruto do trabalho 
desse grupo. No mesmo ano, começa o curso de graduação 
em Engenharia Química na cidade de Cubatão, a pedido da 
prefeitura e da federação de indústrias desse município.

1990 Uma revolução no campo da Ciência e da Engenharia de 
Materiais, manifestada por inovações tecnológicas em pra-
ticamente todos os setores da atividade humana – particu-
larmente nos de computação, telecomunicação, transporte 
e medicina – leva instituições de pesquisa a ampliarem o 
campo de atuação nesse setor. Assim, o Departamento de 
Engenharia Metalúrgica implanta o curso de pós-graduação 
em Engenharia Mecânica e de Materiais, em substituição ao 
curso anterior. E, após o exame de vários currículos de ou-
tras universidades, prepara também o curso de graduação 
em Engenharia de Materiais.

1991  Uma comissão de modernização curricular, formada por um 
representante de cada departamento da Escola Politécnica, 
é criada para organizar o “Currículo 2000”. Estes docentes 
visitam inúmeras universidades estrangeiras para levantar 
informações sobre as tendências dos cursos de Engenharia 
Química e reunir dados obtidos por correspondência de ex-
-alunos que estiveram no exterior.
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Marc Andreessen e Eric J. Bina, jovens 
estudantes de engenharia e ciências da computação
na Universidade de Illinois, criaram, em 1993, o Mosaic, um BROWSER

que usava gráfi cos no lugar de texto e um sistema simples de mover o cursor 

e clicar para ir de um ponto a outro, que tornava possível a navegação na 

web mesmo para quem não fosse técnico no assunto; o Mosaic podia ser 

baixado gratuitamente, funcionava em qualquer computador com sistema 

operacional Windows e foi um estrondoso, absoluto, sucesso. No Brasil, 

em 1994, o governo lançava um plano de estabilização econômica de 

longo prazo para acabar com décadas de infl ação e criar uma nova moeda, 

o Real. Em 1995, duas medidas, a livre circulação de pessoas e a abolição 

do controle nas fronteiras internas, são aprovadas pelos países da União 

Europeia. Em 1996, o software AutoCAD para elaboração tridimensional 

de projetos arquitetônico estruturais começa a ser comercializado no Brasil, 

revolucionando a maneira como se desenhavam projetos e tornando as 

pranchetas obsoletas. Em 1997, foi registrado o domínio google.com, como 

resultado de um projeto de pesquisa de construção de bibliotecas digitais de 

dois estudantes da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin. Em 

1998, nos Estados Unidos, dez emissoras começam a transmitir sinais de TV 

Digital. Em 1999, é lançado o BlackBerry. No ano 2000, cientistas anunciam 

o primeiro rascunho da sequência completa do genoma humano. Em 2001, 

a organização islâmica Al-Qaeda assume a autoria dos ataques ocorridos em 

11 de setembro, nos Estados Unidos, naquilo que foi considerado o maior 

ataque terrorista de toda história. Em janeiro de 2002, o euro substitui a 

moeda de 12 países da União Europeia.

��

1993
2002



Francisco Romeu Landi, 
o Diretor da Poli, Milton 

Vargas e Plínio Assmann nas 
comemorações do Centenário 

da Escola Politécnica.

Nossos Diretores na 
Comemoração dos 25 

anos do Centro Estadual 
de Educação Tecnológica 

em 1993. Na frente Prof. 
Tharcysio Damy dos Santos, 

Francisco Romeu Landi, e 
Milton Vargas. Atrás, José 

Augusto Martins, Oswaldo 
Fadigas Fontes Torres e 
Rubens Guedes Jordão.



“Mais do que uma escola, a EPUSP busca ser um centro integrado e 
multidisciplinar de ensino, pesquisa, desenvolvimento e consultoria 
em engenharia. [...] e inicia agora um processo de adequação às novas 
condições sociais, econômicas e tecnológicas já presentes e que, por 
certo, continuarão a se cristalizar até a entrada do novo século. 
Nesse sentido, inicia um programa de modernização de seu ensino de 
graduação em seus diversos aspectos: de conteúdo, de organização, 
de objetivos, de metodologias de ensino.”

Excerto do 1º Relatório da Comissão de Modernização de 

Currículo, maio de 1990.
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Se a década de 1980 havia sido marcada por uma preocupação com as ques-

tões que a modernidade trazia para a Poli, incluindo uma redefi nição do papel 

dos professores – que, segundo Francisco Romeu Landi, deveriam chamar-se 

“entrepreneurs”, porque seriam de fato “integradores, capazes de combinar os 

talentos dos técnicos com a inovação e com a modernidade, dentro da própria 

instituição”1 –, a década de 1990 vai propor um novo desafi o, de longo prazo: 

descobrir quem eram os engenheiros do futuro e como prepará-los para exer-

cer esse papel.

Mas como, segundo o próprio Romeu Landi, são os entrepreneurs que fazem 

as revoluções,2 sob sua batuta a Poli instituiu uma Comissão de Modernização 

Curricular (CMC), cujo objetivo era rediscutir as propostas da escola, à luz do 

seu centenário e aproveitando o clima favorável às grandes transformações da 

virada do milênio. 

Era maio de 1990. Faziam parte dessa comissão os professores: Afonso Carlos 

Corrêa Fleury, Carlos Américo Morato de Andrade, Clovis Bradaschia, Francis-

co Ferreira Cardoso, George Cury Kachan, Geraldo Lino de Campos, Giorgio 

Eugênio Oscare Giacaglia, Jacyntho José Angerami, José Roberto Romeu Ro-

que, Luiz de Queiroz Orsini, Lucas Antonio Moscato, Nicolau Dionísio Fares 

Gualda, Orlando Sílvio Lobosco, Péricles Brasiliense Fusco, Podalyro Amaral 

de Souza, Stephan Wolynec, Vahan Agopyan e Wildor Theodoro Hennies.3

Os professores selecionaram instituições ao redor do mundo onde deveriam 

ir buscar conhecimentos e propostas inovadoras que pudessem contribuir para 

A construção dos 
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1993 - 2003

as refl exões da comissão.

O período era de vacas magras e a comissão muitas e 

muitas vezes teve que se valer do prestígio da faculdade 

para conseguir apoios que ajudassem a viabilizar o pro-

jeto. Adotada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, 

dirigida na época pelo economista Luiz Gonzaga Bellu-

zzo, a ideia caminhou. 

Foi criada uma metodologia de trabalho que pudesse 

dar conta das questões que a comissão se propusera a res-

ponder e que incluíam desde a existência de processos de 

reciclagem para habilitar os professores ao uso do com-

putador no ensino, número e características das provas, 

mecanismos de seleção dos alunos, existência ou não de 

cursos de nivelamento, razões que levam o aluno a optar 

por aquela instituição e não por outra, nível e formas de 

participação dos alunos em centros acadêmicos, serviços 

à comunidade e associação atlética, até as formas como as 

várias escolas acompanham seus alunos depois que eles 

se formam, em suas carreiras profi ssionais.

Um questionário com todas as informações foi cria-

do depois de longas discussões. Os professores viajantes 

levavam uma cópia dele em sua bagagem. A busca pelo 

estado da arte do conhecimento nas várias áreas começa-

ra. Os primeiros resultados começarão a chegar em 1999. 

Foram visitadas 52 instituições, em 17 países, desde o 

Massachusetts Institute of Technology e a University of 

California até a Universidade de Tsinghua, em Beijing, e 

o Norwegian Institute of Technology.

Os resultados foram publicados e depois consolidados 

em vários relatórios que, com certeza, devem ter formado 

um dos mais completos e detalhados panoramas do ensi-

no de engenharia no mundo na época.

Cada uma das escolas foi avaliada em relação aos se-

guintes pontos básicos: organização e administração, re-

cursos pedagógicos, suporte fi nanceiro, perfi l dos alunos, 

ambiente educacional, background fi losófi co, interação da 

escola com o ambiente no qual está inserida.

Nos registros de viagem de Francisco Ferreira Car-

doso, por exemplo, em dezembro de 1990, ao analisar o 

College of Engineering da Cornell University, o professor 

comenta: “Cornell é uma das instituições visitadas que 

mais se preocupa em defi nir o perfi l do engenheiro que 

quer formar e que deve apresentar as seguintes qualida-
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des: deve ser um engenheiro de concepção e não de aplicação; deve ter forma-

ção sólida nos conhecimentos básicos – ciências, matemática e física; deve ser 

capaz de dominar o processo de projeto, desde a defi nição do problema até sua 

solução; deve ter características éticas e de valores; deve ter habilidades para 

bem se comunicar; deve entender e dominar a engenharia no seu contexto; 

deve estar preparado para continuamente se re-educar.”

Além disso, também foram avaliados os esforços que a universidade prepa-

rava para fazer face ao desafi o de formar esse perfi l de engenheiros:

• conseguir mais estudantes entre as minorias raciais;

• idem, entre as mulheres;

• revisar a estrutura curricular;

• aumentar a efi ciência do aprendizado de línguas;

• aumentar a carga horária de laboratórios;

• melhorar a integração dos computadores nas disciplinas;

• oferecer mais disciplinas de engenharia nos dois primeiros anos.

Avaliando a University of Trondheim, na Noruega, no quesito Inter-relação 

da Instituição com a Sociedade, o professor José Roberto Romeu Roque co-

menta o fato de que os recursos iniciais para o Departamento de Engenharia 

Naval tinham vindo da Associação dos Armadores da Noruega e que, na épo-

ca, a escola contava ainda com recursos orçamentários compulsórios das em-

presas que exploravam o petróleo no Mar do Norte, que deviam ser aplicados 

em pesquisas básicas no setor, ou seja, através da pesquisa, a universidade se 
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integrava profundamente à indústria local, que, no entanto, não tinha nenhu-

ma ingerência na grade curricular, o que garantia a independência pedagógica 

da instituição.

Dez anos de trabalho e de debates foram fi nalizados com a elaboração dos 

“propósitos do Engenheiro do Ano 2000”, que propunha as metas e bases para 

a formação dos engenheiros do futuro. 

Um tempo longo, talvez, mas a tarefa não é pouca. Mais uma vez, o pro-

fessor Landi ajuda a sintetizar a dimensão do esforço: “a cultura, entendida 

como comportamento social, é aspecto fundamental para o desenvolvimento 

de uma sociedade [...]. O que realmente nos interessa numa sociedade é a 

capacidade pragmática de erigir os desafi os externos”.4 

��

1 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 242.

2 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 242.

3 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 243, rodapé.

4 LANDI, Francisco Romeu. Carta ao diretor da Poli. Revista Politécnica, 1992.
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O Tanque de Provas Numérico (TPN) é um laboratório de 

simulação numérica de sistemas fl utuantes de produção de 

petróleo e gás, sem similares no mundo, resultado de uma 

parceria multidisciplinar entre o Departamento de Engenharia 

Naval e Oceânica da EPUSP, a Petrobras e outras quatro 

instituições: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 

Universidade Federal do Alagoas (UFAL); Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica (ITA) e Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), coordenado pelo professor Kazuo 

Nishimoto, da EPUSP. Seu objetivo, segundo o professor 

Nishimoto, é “somar competências e infraestrutura diante 

dos desafi os tecnológicos do projeto do pré-sal” e encontrar 

soluções tecnológicas que “possibilitem a exploração do 

petróleo e do gás nessa camada de solo marinho”. 

Shozo Motoyama e Marilda Nagamini, Escola Politécnica: 110 

Anos Construindo o Futuro. São Paulo: USP, 2004. 

Construção do Tanque 
de Provas Numérico
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Inaugurada em 2001, sob a coordenação do Núcleo de Realidade Virtual do Laboratório 

de Sistemas Integráveis (LSI) da Poli, a Caverna Digital, plataforma de computação e 

visualização de processos da EPUSP, foi o primeiro sistema de realidade virtual avançado 

da América Latina. 

O laboratório, um cubo com cinco faces de 3 m x 3 m onde são projetadas imagens 

tridimensionais, permite uma experiência imersiva e recria virtualmente o universo 

conhecido e o imaginável. Cavernas desse tipo já existem nos EUA e na Europa, mas 

no Brasil a construção da Caverna Digital representou uma quebra de paradigmas 

tecnológicos. “Nós conseguimos nacionalizar tecnologias de ponta para desenvolver a 

caverna”, lembra o coordenador do projeto, o professor Marcelo Zuffo. “Até então, a 

realidade virtual era uma tecnologia inacessível no País. Existiam pouquíssimos sistemas, 

que eram muito defasados tecnologicamente e sem escala comercial”, conta.

Imagens, o uso de óculos especiais, além de interfaces que estimulam sensações sonoras 

e táteis, tudo é construído para simular de forma precisa o desempenho de processos e 

permitir a tomada de decisões críticas em engenharia.

Caverna Digital
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A Poli na década
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1993 No ano de comemoração do centenário da EPUSP, é publi-
cada uma ampla pesquisa realizada por Idone Bringhenti 
sobre o pensamento dos discentes do curso de Engenha-
ria Civil sobre o ensino na instituição. No mesmo ano, a 
CMC/USP elabora o documento “Modernização Curricular 
– Diretrizes Básicas”, fruto de três anos de estudos, discus-
sões e visitas a estabelecimentos estrangeiros. O objetivo 
da iniciativa era reorganizar o currículo para manter a mo-
dernidade da instituição, introduzindo reformas profundas 
no âmbito didático e administrativo.

1994 O professor titular do Departamento de Engenharia Naval, 
Célio Taniguchi, toma posse como diretor da Escola. No 
mesmo período, forma-se a primeira turma de 41 alunos de 
Engenharia de Computação e de Química do Curso Coope-
rativo de Cubatão da Escola Politécnica da USP. 

1995 A Escola Politécnica e a Universidade Federal do Rio de Janei-
ro sediam a 6ª Conferência Mundial de Educação Continuada 
em Engenharia, o mais antigo fórum sobre o tema, com a coor-
denação do professor Antonio Hélio Guerra Vieira. 

1996 A grave crise energética e a crítica falta de água no país de-
mandam uma gestão mais efi ciente e racional dos recursos. 
Nesse cenário, o Grupo de Energia do Departamento de 
Engenharia de Energia e Automação Elétricas (Gepea) da 
EPUSP realiza pesquisa que serve de base para o Conser-
vusp, projeto para estimar o potencial de conservação de 
energia no campus da Cidade Universitária. 

1997 No mês de março, o Conselho Técnico e Administrativo 
(CTA) realiza, em Pirassununga, as “Jornadas de Trabalho 
sobre a Reorganização da Escola Politécnica da USP”, ge-
rando o primeiro embrião da reforma curricular. Em maio, 
uma manifestação dos estudantes solicita esclarecimen-
tos e uma nova discussão sobre o assunto. No segundo 
semestre, a proposta de atualização curricular é aprovada 
pela congregação. 

1998 O diretor Antonio Marcos de Aguirra Massola toma posse. 
Para possibilitar uma adaptação mais rápida ao novo cur-
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rículo da escola, é lançado o “Programa Tutoria para Alu-
nos”, que estabelece uma relação direta entre professores 
e estudantes. E, para fornecer infraestrutura para a reforma 
curricular, é iniciado o programa “Reengenharia do Ensino 
de Engenharia (REENGE). De modo a acompanhar a glo-
balização, é criada a Comissão de Colaboração Internacio-
nal e a EPUSP institui o duplo diploma, que possibilita ao 
aluno da escola receber também o diploma de instituição 
estrangeira conveniada com a Poli. 

1999 O curso de Engenharia Química passa a ser oferecido no 
sistema quadrimestral, ou curso cooperativo, intercalando 
módulos acadêmicos e de estágios. Com isso, ora os alunos 
se dedicam integralmente às atividades escolares na Poli, 
ora às atividades de estágio em indústrias. O sucesso desse 
modelo tem sido observado pela empregabilidade dos alu-
nos egressos. Em agosto, a moderna biblioteca do Depar-
tamento de Engenharia Elétrica é batizada com o nome do 
professor “Luiz de Queiroz Orsini”.

2000  Uma comissão com 28 membros, onze departamentos da 
EPUSP e sete outras unidades da USP é formada para a 
criação de um curso de Engenharia Ambiental. 

2001  A criação da habilitação em Engenharias de Petróleo, em 
atendimento à proposta do Departamento de Engenharia 
de Minas e Petróleo (PMI) é aprovada. Entram em ativida-
de os convênios do Programa de Duplo Diploma fi rmados 
com as Écoles Centrales de Lille, Lyon, Nantes e Paris. No 
mesmo ano, também foram celebrados acordos com a 
École Nationale de Ponts et Chaussées, École Nationale 
Supérieure de Chimie de Paris e Institut des Sciences de 
l’Ingénieur de Toulon et du Var, para intercâmbios em en-
genharia civil, de produção, química, de materiais, de me-
talurgia, naval e oceânica. 

2002  O professor titular de Engenharia de Construção Civil, 
Vahan Agopyan, toma posse como diretor em março. A Poli 
cria o Centro Minerva de Empreendedorismo (CME), com o 
objetivo de disseminar o espírito empreendedor nos alunos 
da USP.
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Em 2003, o Projeto Genoma Humano é
fi nalizado com o mapeamento de 99% do DNA; no
mesmo ano, uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos começa

a invasão do Iraque. Em 2004, o robô Opportunity, da NASA, recolhe 

imagens de um sistema rochoso, em Marte, que indicam a existência de água 

naquele planeta. Em 2005, é criado o YouTube. Em 2006, o Airbus A380, 

o maior avião comercial da história, realiza o primeiro voo com passageiros 

e o ditador iraquiano Saddam Hussein é enforcado em Bagdá. Em 2007, a 

Petrobras anuncia a descoberta de uma grande bacia de petróleo e gás no 

litoral de Santos, o que transformaria o Brasil numa nação exportadora de 

petróleo; no mesmo ano, a Apple lança o iPhone. Em 2008, tem início a 

maior crise fi nanceira mundial desde 1929. Em 2009, o surto do vírus H1N1, 

que fi cou conhecido como “gripe suína”, vira uma pandemia global. Uma 

onda de manifestações e protestos no Oriente Médio e no norte da África, 

conhecida como “Primavera Árabe”, começa na Tunísia, em 2010. No ano 

seguinte, em Nova York, começam os protestos do movimento Occupy Wall 

Street. Em 2012, cientistas do CERN, em Genebra, divulgam a descoberta 

da partícula subatômica Bóson de Higgs, considerada uma das peças-chaves 

para a compreensão do funcionamento do universo por ajudar a explicar as 

variações de massa de outras partículas. Em 2013, morre o presidente da 

Venezuela, Hugo Chávez; no Brasil, manifestações contra o aumento das 

tarifas do transporte público fazem milhões ocuparem as ruas em todo o país.

��

2003
2013
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“A Escola Politécnica tem como missão formar profi ssionais 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável do país, com 
responsabilidades social, econômica e ambiental. Sua formação deve 
ser abrangente, com sólido conteúdo das ciências básicas para a 
Engenharia e com ações que o capacitem a praticar a cidadania com 
habilidades de comunicação e ética no relacionamento humano.”

Declaração de Missão da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo.
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Escola de engenheiros e líderes. Esta é a assinatura da EPUSP, a Politéc-

nica de São Paulo, e foi sua marca registrada desde sempre, tantos foram os 

professores e ex-alunos que tiveram atuação destacada na vida econômica ou 

política do Brasil. 

Nomes como Ramos de Azevedo, Max Hehl, Alexandre Albuquerque, Bru-

no Simões Marques, Mario de Salles Souto, Guilherme Winter, Carlos Quiri-

no Simões, Francisco Teixeira da Silva Telles, Ferrucio Julio Pinotti, Ernesto 

Dias de Castro Filho, Alfredo Mathias, João Batista Vilanova Artigas, Zenon 

Lotufo, Rubens Gouvêa Carneiro Viana, Roberto Cerqueira Cesar, Luís Saia, 

Renato de Albuquerque, Milton Vargas, entre muitos outros, estão gravados 

nas fundações, paredes e nos muros de São Paulo e do Brasil. 

Do Teatro Municipal de São Paulo ao prédio da Assembleia Legislativa e 

ao Edifício Martinelli, do Clube Atlético Paulistano ao Ginásio Coberto de 

Sorocaba e ao Hospital São Lucas de Curitiba, da Igreja do Colégio São Luís à 

Igreja de Nossa Senhora do Brasil, do Edifício Glória ao Palácio das Indústrias, 

são incontáveis os marcos arquitetônicos e construtivos que levam a assinatura 

dos engenheiros e engenheiros arquitetos da Poli. 

As linhas e traçados das ruas, das marginais, das pontes e dos viadutos, 

os bairros, quarteirões e as aglomerações urbanas e espaços verdes da cidade 

foram um dia visões de politécnicos, materializadas nas suas pranchetas. Pres-

tes Maia e João Florence de Ulhôa Cintra, com seu Plano de Avenidas, por 

exemplo, encomendado por Pires do Rio, prefeito de São Paulo de 1926 a 1930, 

A escola de 
engenheiros
e de líderes

Vista aérea do 
conjunto da 
Escola Politécnica.
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darão à cidade a forma e os contornos que vão caracterizá-la até hoje. 

Sanitaristas, como Saturnino de Brito, e urbanistas de primeiríssima ge-

ração, como Luiz Ignacio Romeiro de Anhaia Mello, apontarão os limites e 

os problemas do ímpeto de crescimento da cidade e serão resultado de seu 

esforço os primeiros projetos de urbanização de São Paulo.

Banqueiros, empresários, prefeitos, governadores, secretários de Estado, 

deputados, senadores... Seria um exercício interessante construir a história de 

São Paulo por meio da trajetória desses politécnicos e compreender as mudan-

ças de mentalidade de cada época através da sua visão de mundo. Afi nal, como 

avaliar a importância de uma instituição de ensino se não pelo impacto que 

esse saber adquirido produz nas vidas daqueles que frequentam suas aulas, 

participam dos grupos de pesquisa, descobrem o prazer da experimentação 

em seus laboratórios. E como medir a interação entre uma universidade e o 

ambiente no qual está inserida se não procurando as marcas que seus alunos 

deixaram ao caminhar pelo mundo. 

Carregam a assinatura da Poli estradas, usinas, fábricas, portos e aeroportos. 

Qual foi a primeira obra a utilizar o concreto armado no Brasil, que substituiu 

as caras estruturas metálicas importadas que eram o padrão construtivo da épo-

ca? A Estação Ferroviária de Mairinque ou a ponte ferroviária da Companhia 

Mogyana? Os especialistas divergem, mas ambas foram resultado do esforço 

de engenheiros politécnicos. A Estação Ferroviária de Mairinque foi projetada 

em 1910 por Victor Dubugras; a ponte construída em Socorro, pela Companhia 

Mogyana, no mesmo ano, é projeto de Gulherme Winter. Os dois, aliás, amigos. 

Politécnicos também estarão para sempre associados com o nascimento e 

o desenvolvimento da indústria em São Paulo, dos estudos sobre materiais 

do LEM ao nascimento da ABNT, dos serviços e da consultoria prestados 

pelo IPT às empresas e ao governo, ao comprometimento pessoal de Rober-

to Simonsen e de seu grupo de empresários paulistas, por exemplo, com o 

desenvolvimento da indústria. Como pontua José Roberto Ferreira, no livro 

Escola de Engenheiros e de Líderes, “coube à Politécnica um desafi o original: 

colaborar com o surgimento da indústria nacional e, não simplesmente atender 

à sua demanda, visto que o setor era então praticamente inexistente. Assim, 

a Escola participou ativamente do processo de desenvolvimento da pesquisa 

tecnológica nacional, formando professores e engenheiros para a indústria que 

começava a se implantar”. 

“A Escola sempre buscou estar à frente do seu tempo”, afi rmou em 2003, por 

ocasião das comemorações dos 110 anos da escola, o então diretor, Vahan Ago-

pyan, em um artigo para a revista da Associação Brasileira de Metalurgia, Mate-

riais e Mineração (ABM). “A Politécnica nasceu em 1893, para atender ao desen-

volvimento tecnológico da região. A primeira fundição didática brasileira surgiu 

em 1903, como iniciativa da Escola Politécnica. Contribuímos para o desenvol-

vimento da indústria siderúrgica brasileira. Na década de 40, a escola convidou 

profi ssionais do exterior para ajudar a implantar o parque siderúrgico nacional.”1

Sempre à frente do seu tempo, os números da Poli até hoje impressionam:

São nove prédios na Cidade Universitária de São Paulo e 150.000 m2 de 

área construída. Na Poli trabalham 463 professores, 502 funcionários, e es-
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tudam 4.557 alunos de graduação e 3.600 alunos de pós-graduação. 

A escola oferece 19 cursos de pós-graduação, 50 grupos de pesquisa com 

mais de 1.700 projetos, dezenas de laboratórios, e conta com uma produção 

bibliográfi ca estimada em 18.570 títulos. 

Foram mais de 600 prêmios recebidos. Junto com as demais unidades da 

USP na área de engenharia e tecnologia, a Poli ocupa o 139º lugar no ranking 

das melhores escola s do mundo e a melhor da América Latina, segundo o 

ranking de universidades The World University Rankings, produzido pela 

Thompson Reuters.2 Em 2004, a Poli foi a primeira instituição não europeia a 

fazer parte do TIME (Top Industrial Managers for Europe), instituição criada 

em 1989 pela École Centrale de Paris e que reúne escolas de engenharia líde-

res para promover o intercâmbio de alunos. 

Hoje, a Poli possui, além de bibliotecas para cada departamento, uma bi-

blioteca central, reunindo um acervo de 590.319 documentos, 20 mil títulos de 

revistas eletrônicas e 115 bases de dados. 

De certo modo, no entanto, os desafi os ainda são os mesmos do tempo em 

que Bernardino de Campos, presidente do estado de São Paulo, promulgou a 

lei que instituiu a Escola Politécnica, e também são semelhantes as esperanças:

“Exmas Senhoras e Meus Senhores,

Tenhamos veemente confi ança no futuro da Escola Polytechnica: a sua 

origem é pura e a sua vida será pautada pela seguinte divisa, Conducta affec-

tiva, leal e civilizada; trabalho útil, constante e consciente e justiça verdadeira, 

integral e rectilinea. – Como o nosso mais poderoso propulsor scientifi co da 

indústria, que, aqui como além, é a salvadora da pobreza e a inimiga da guerra, 

a Escola Polytechnica prestará imenso auxilio ao nosso grande Estado e ao 

Brazil em geral, aproveitando de modo completo as belas intelligencias nacio-

nais no desenvolvimento das incomensuráveis riquezas, que profusamente es-

tão já em São Paulo, já em todos os Estados da nossa Republica; os seus fi lhos, 

os Engenheiros, que são os operosos intermediários entre os concebedores 

e os executores directos dos mais importantes trabalhos humanos de ordem 

material, serão também, pelo infl uxo benéfi co da disciplina mental sã e ele-

vadíssima de seus ensinamentos superiores, valentes propugnadores da moral 

real, do progresso espiritual da verdadeira civilização do nosso idolatrado São 

Paulo e do nosso estremecido Brazil.”3

O perfi l dos novos engenheiros, no entanto, vem mudando e talvez hoje 

surpreendesse o então presidente do estado de São Paulo saber que, depois de 

tantas crises, faz-se necessário um trabalho de recuperação da autoestima dos 

jovens engenheiros, para que eles voltem a se ver como autores do futuro, em 

um mundo cada vez mais complexo e no qual o que se exige deles está bem 

distante de ser um lugar “intermediário”. Hoje, os engenheiros do século XXI 

estão sendo chamados a serem os “empresários” das mudanças fundamentais 

que o país ainda precisa fazer. 

Falando sobre a “nova” engenharia, no artigo A Engenharia e os Engenhei-
ros, de 2008, José Roberto Cardoso, atual diretor da Poli sinaliza essas apostas 

no futuro:

“Nas últimas duas décadas a engenharia, além de mudar, conquistou novos 
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mercados. A ênfase, que no passado era o projeto, passou a ser a gestão. O es-

pecialista deu lugar ao generalista, e o mercado passou a exigir do profi ssional 

qualidades que não eram exigidas no passado, tais como: liderança, efi ciência 

em comunicação oral e escrita, espírito empreendedor, fl uência em mais de 

uma língua estrangeira, dentre outras. A única exigência que ainda permanece 

é a de uma sólida formação básica, que favorece a mobilidade do profi ssional. 

Convém ressaltar que essa formação básica deve ter um forte componente de 

humanidades, pois a capacidade de trabalho em grupo deve ser esmerada para 

garantir uma efi ciência diferenciada em suas atividades.”

O fundador da escola e, durante 24 anos, seu diretor, Antonio Francisco de 

Paula Souza, concordaria. E acrescentaria:

“[...] E o que é mais importante, senhores, o habito do methodo, o cumpri-

mento do dever, a previdência, a calma refl ectida e o espírito de ordem, são 

qualidades inherentes, essenciais para que qualquer indústria possa vingar e 

prosperar; e nós nos acharíamos então em condições de evitar os dissabores, 

os desgostos e prejuízos que agora sofremos.” 

Discurso inaugural da Escola Politécnica.4

��

1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO. Poli completa 110 

anos e lança o projeto Poli 2015. 25 ago. 2003. Disponível em: <http://www.abmbrasil.com.br/

news/materias/435-Poli-completa-110-anos-e-lanca-o-projeto-Poli-2015>. Acesso em 31 jul. 

2013.

2 TIMES HIGHER EDUCATION. Top 50 Engineering & Technology Universities. 04 out. 2012 

Disponível em: <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/

subject-ranking/subject/engineering-and-IT>. Acesso em 31 jul. 2013.

3 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica. Op. cit., p. 635.

4 ESCOLA POLITÉCNICA. Prof. Dr. Antônio Francisco de Paula Souza. Op. cit.
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Themag 
A Themag, fundada em outubro de 1961 é considerada, até hoje, uma das principais 

empresas brasileiras de consultoria, no País e no exterior, atuando principalmente na 

área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A criação da empresa, 

cuja sociedade era composta por Milton Vargas e mais quatro consultores  Telêmaco Von 

Langendonch, Henrique Herweg, Eugênio Jusquin e Alberto Giaroli, foi estimulada pela 

necessidade de empresas projetistas brasileiras para a execução da Usina Hidrelétrica de 

Jupiá, no rio Paraná entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A empresa 

projetou também Ilha Solteira, no rio Paraná e, a partir de então, foi responsável pelas 

obras das usinas de Tucuruí, no Pará, de Paulo Afonso, na Bahia, pela casa de força da usina 

de Itaipu, no Paraná, entre outras. Atuando também em outros campos da engenharia, 

participou das obras do Metrô paulistano, da rodovia dos Imigrantes, do projeto de 

ampliação da Cosipa (Companhia Siderúrgica Paulista) e do aeroporto de Brasília.

As contribuições mais signifi cativas de Milton Vargas, para o desenvolvimento nacional, 

incluem estudos de solos e fundações para importantes obras de engenharia, como: as 

pontes sobre os rios Tamanduateí e Tietê; o Edifício Altino Arantes, conhecido como 

o Prédio do Banespa; as Avenidas São João e Ipiranga, na capital paulista; a rodovia 

Anchieta; os aeroportos de Curitiba, Congonhas, Cumbica e Base Aérea do Distrito 

Federal; a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. Uma fi gura ímpar, o professor ainda 

pode ser considerado um literato, fi lósofo, escritor, historiador, crítico cultural, ensaísta, 

catedrático, empresário, engenheiro eletricista, engenheiro civil. Pertenceu à Academia 

Paulista de Letras.

Figueiredo Ferraz
Em 1941, o engenheiro e professor da Escola Politécnica José Carlos de Figueiredo Ferraz 

iniciou o escritório de projetos estruturais. O desenvolvimento da empresa Figueiredo 

Ferraz confunde-se com o da Engenharia no Brasil. Há mais de 60 anos participa de 

grandes realizações da engenharia nacional. Introduziu e desenvolveu no País novas 

tecnologias que viabilizaram empreendimentos, adquiriu experiência e perícia em projetos 

Politécnica: celeiro de 
empreendedores
Desde a sua fundação, a Escola Politécnica tem se caracterizado por dar uma formação técnica de excelência e possibilitar o 

desenvolvimento do potencial de seus alunos. É, sem dúvida, um celeiro de empreendedores. Precisaríamos de vários volumes para 

contar as histórias das inúmeras empresas, nas mais diferentes áreas, e ilustrar essa premissa. Escolhemos algumas como exemplo 

da iniciativa dos alunos da Poli. 
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de engenharia multidisciplinares de grande envergadura e complexidade nas áreas 

de metrôs, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, pontes, viadutos, recursos hídricos, 

saneamento, energia, obras enterradas, industriais, telecomunicações, edifi cações, meio 

ambiente, desenvolvimento urbano e regional, automação e controle de processos.

Entre suas obras: desde a fundação da empresa, na década de 40, participou do projeto 

da ligação da cidade de São Paulo ao litoral – pista Sul da Via Anchieta; idealização de 

um sistema inovador que permitiu a construção do MASP – Museu de Arte de São Paulo e 

elaboração do projeto para a construção da Catedral da Sé, isso na década de 50; o trecho 

da Serra da Rodovia dos Imigrantes (SP) – erguida quase toda sobre pilares para interferir 

o menos possível com a paisagem; a Ferrovia do Aço (no trecho entre Belo Horizonte e 

Volta Redonda); a Ponte Internacional Tancredo Neves – ligando o Brasil à Argentina; o 

sistema de saneamento e abastecimento do Alto Tietê (SP); o planejamento e edifi cação 

do Núcleo Urbano de Carajás (PA); a Siderúrgica de Tubarão (ES) e tantas outras.

Cosan 
Há mais de 40 anos, desde que se formou em Engenharia de Produção pela Escola 

Politécnica, Rubens Ometto Silveira Mello tem contribuído de forma relevante para a 

economia brasileira. Iniciou a sua trajetória como diretor corporativo do Unibanco e, 

com apenas 24 anos, tornou-se diretor fi nanceiro da Votorantim, o maior grupo brasileiro 

à época. Após nove anos dedicados à indústria, assumiu a posição de chairman da TAM 

Linhas Aéreas, empresa cofundada por sua família e hoje a maior companhia aérea no Brasil. 

Em 1986, o executivo ingressou nos negócios da família dedicados à cana-de-açúcar no 

estado de São Paulo — a Cosan. Realizou aquisições estratégicas no setor e transformou 

a empresa no maior grupo sucroalcooleiro do Brasil e um dos maiores do mundo. 

De perfi l empreendedor, Rubens continuou impulsionando os negócios, abrindo novas 

possibilidades. Ao comprar os ativos da Esso no Brasil, a Cosan passou a comercializar 

combustíveis e lubrifi cantes. Em uma joint venture com a Shell, formou a Raízen, a primeira 

empresa de bionergia totalmente integrada do Brasil. Criou a Rumo, líder mundial na 

logística de açúcar para exportação; a Radar, pioneira na gestão de terras agrícolas no 

país; e, mais recentemente, adquiriu a Comgás, a maior distribuidora de gás natural no 

Brasil.

Hoje, a Cosan é reconhecida como uma das maiores corporações dedicadas aos 

segmentos de infraestrutura e energia do Brasil. 

Planidro

O Prof. José Augusto Martins através de sua empresa Planidro participou da construção 

da pista de Cumbica no ano de 1939 e da Raia Olímpica da USP na década de 70, entre 

outras obras.
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Maffei 
Fundada em 1982 pelo Prof. Dr. Carlos 

E. M. Maffei, para atuar na área de 

Consultoria Técnica de Obras Especiais.

Nestes últimos 30 anos, foram inúmeros 

os projetos e consultorias de destaque, 

entre eles o túnel para acesso ao novo 

Centro Administrativo de Minas Gerais, 

os túneis do Morro Alto em Osório/

RS, Túnel do Morro Agudo (SC), Túnel 

Max Feffer (SP), Túnel Fernando Vieira 

de Mello (SP), o estacionamento 

subterrâneo do Hospital das Clínicas 

(SP), o novo estacionamento do 

Aeroporto de Congonhas, os túneis 

Interceptores de Esgotos ao longo da 

Marginal Pinheiros.

 Atualmente, estão em fase de projeto 

ou construção, os Túneis do Trecho 

Leste do Rodoanel Mário Covas, os 

quatro túneis da duplicação do trecho 

de serra da Rodovia Régis Bittencourt 

(Serra do Cafezal/SP), os túneis da 

Via Transolímpica e a duplicação do 

complexo Pepino-Joá no Rio de Janeiro, 

entre outros.

Raízen
No fi nal da década de 70, Pedro Mizutani 

saiu de Ribeirão Preto com destino 

à capital para estudar Engenharia 

de Produção, na Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo. Não 

imaginava que, pouco depois, retornaria 

ao interior, no caso Piracicaba, para 

construir uma sólida carreira no setor 

sucroalcooleiro. Formado em 1982, ele 

aceitou o desafi o de assumir, logo na 

sequência, o desafi o de supervisor de 

planejamento da então Usina Costa 

Pinto, da Cosan. 

Passou por diversas áreas da companhia 

e hoje é considerado um dos grandes 

especialistas da indústria de açúcar, 

etanol e bioenergia no Brasil, inclusive, 

com assento no conselho da Unica – 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar. 

Em 30 anos de grupo Cosan, fez 

parte da trajetória de crescimento e 

empreendedorismo da companhia, 

atualmente, reconhecida como uma 

das mais importantes empresas do 

segmento de infraestrutura e energia. 

Em 2011, viu-se à frente da área de 

Etanol, Açúcar e Energia da Raízen, joint 

venture da Cosan e Shell, e uma das 

cinco maiores empresa em faturamento 

do país. 

Scopus
A Scopus foi fundada em 1975, pela 

mesma geração de engenheiros que 

desenvolveu junto à Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo, o 

primeiro computador brasileiro. 

Apenas alguns anos depois, ela 

desenvolveria os primeiros terminais 

de vídeo nacionais e, já no inicio da 

década de 80, marcaria seu ingresso 

na tecnologia de microinformática, 

com o desenvolvimento de um sistema 

de entrada de dados baseado em 

microcomputador de 8 bits. 

Atualmente a Scopus pertence à 

Organização Bradesco e é uma das 10 

maiores empresas de serviços de TI do 

mercado brasileiro. Em seus 37 anos 

de existência, construiu uma estrutura 

operacional que abrange todo o país, 

com mais de 150 pontos de atendimento 

e 3.600 colaboradores (CLT). Possui 

ainda três unidades no México: Cidade 

do México, Guadalajara e Monterrey. 

Atua nas áreas de desenvolvimento, 

plataforma de segurança, soluções em 

mobilidade, CRM, DW e BI, consultoria 

em inovação, portais E-comm, fi eld 

services, help desk, automação bancária 

e staging.
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Buscapé 
Em 1998, os estudantes de engenharia 

de computação da Poli, Romero 

Rodrigues, Rodrigo Borges e Ronaldo 

Takahashi, junto com Mario Letelier, 

estudante de administração, buscavam 

ideias para lançar novos projetos. 

Estavam às voltas com a compra de uma 

impressora quando se deram conta de 

que não havia um serviço de busca e 

comparação de preços na Internet. Após 

um ano de estudos de desenvolvimento 

e de algumas tentativas frustradas, 

nasceu o BuscaPé, que realizava buscas 

e comparações nas lojas online. Após 

dez anos, o BuscaPé está presente em 

28 países e o grupo comprou outros 

sites baseados no comércio online.

TOTVS
A trajetória de Laércio Cosentino, 

engenheiro eletrotécnico formado pela 

Poli, está vinculada ao desenvolvimento 

da informática no Brasil. Laércio 

começou a trabalhar assim que 

começou a faculdade. O sonho de 

empreender e o estímulo a sempre 

buscar soluções tinham sido forjados 

na Poli. Em 1983, junto com Ernesto 

Haberkorn, funda a Microsiga, que seria 

o embrião da TOTVS. Hoje a TOTVS é 

uma empresa de software, serviços e 

tecnologia líder absoluta no Brasil, com 

55,4% de participação no mercado e 

com 35% na América Latina, segundo 

o Instituto Gartner, além de ser a maior 

fabricante de softwares aplicativos 

sediada em países emergentes e a 6ª 

maior do mundo. Com mais de 26 mil 

clientes ativos, está presente em 23 

países, também por meio de unidades 

e franquias.
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ESCOLA POLITÉCNICA DA USP | 120 ANOS

10

A Poli na década

ESCOLA POLITÉCNICA DA USP | 120 ANOS

2003 A Escola Politécnica é reconhecida internacionalmente pela 
qualidade de ensino, entrando na Associação Europeia Top 
Industrial Managers for Europe (TIME). Em fevereiro, a Poli 
participa do “Brazilian Tech Day”, realizado pelo National 
Institute of Standards and Technology, em Washington, com 
diversos trabalhos pioneiros sobre metalurgia, computação 
e exploração de petróleo.1 A escassez da água traz à tona a 
questão de seu reuso e é implantado o Centro Internacio-
nal de Referência em Reuso de Água (Cirra). A iniciativa é 
uma parceria entre a Escola Politécnica e a Fundação Centro 
Tecnológico de Hidráulica, com suporte da Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e da Agência Nacional de Águas 
(ANA). 

2004 O Programa Poli Cidadã é criado para estimular os corpos 
discente e docente a realizarem projetos de responsabilidade 
social e estreitar a relação da universidade com a socieda-
de. A Poli e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 
instituem o Programa Dupla Formação. De livre escolha dos 
alunos, o programa oferece oportunidade para que estudan-
tes de Arquitetura e Urbanismo da FAU cursem matérias de 
Engenharia Civil na Poli durante dois anos. E também para 
que alunos de Engenharia Civil, por sua vez, cursem mais dois 
anos na FAU. A graduação com dupla formação dura sete 
anos.

2006 Ivan Gilberto Sandoval Falleiros toma posse como diretor da 
escola. No mesmo ano, a CPq da Poli, em parceria com a As-
sociação dos Engenheiros Politécnicos (AEP), lança o progra-
ma de bolsas de iniciação científi ca IC EP-AEP. Nesse ano, as 
Atividades Intensivas da Poli Cidadã aconteceram nas comu-
nidades de Canuanã, no Tocantins; Rocinha e Bangu, no Rio 
de Janeiro; e Machadinho d’Oeste, em Rondônia. Inaugura-
-se em Cubatão o CEPEMA (Centro de Estudos e Pesquisas 
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2003 - 2013

em Meio Ambiente), importante conquista da Poli, cujas áre-
as de pesquisa relacionam-se com a avaliação de emissões 
atmosféricas, reutilização da água e gerenciamento e trata-
mento de resíduos sólidos. Construído com verba relativa 
a uma compensação ambiental pela Petrobras, o CEPEMA 
trouxe benefícios importantes para a qualidade de vida em 
nosso estado.

2007  A Poli participa da Conferência de Coimbra. Nesse ano, as 
atividades da Poli Cidadã foram realizadas nas comunidades 
de Canuanã, no Tocantins; Jardim Conceição, em Osasco 
(SP); e Penalva, no Maranhão.

2008  A Escola Politécnica tem participação importante em gran-
des eventos de ensino, como o COBENGE. O “4th Industrial 
Research Showroom (R2B)”, realizado em Bolonha, Itália, foi 
outro evento de destaque, onde foram apresentados proje-
tos de inovação tecnológica da EPUSP para empresários ita-
lianos. 

2009 É realizado o evento “Ingenio XXI – Que engenheiros que-
remos”. Entre o fi m desse ano e o início de 2010, foram tam-
bém criados mais dois Programas de Bolsa, o “Programa AEP 
– Poli de Bolsa de Desenvolvimento Social”, para incentivar 
projetos com cunho social, e o “Programa Odebrecht-Poli de 
Bolsas de Iniciação Científi ca”, que fi nancia bolsas de um ano. 
A Poli foi aceita como membro associado da América Latina 
na rede de universidades CLUSTER (Consortium Linking Uni-
versities of Science and Technology for Education and Rese-
arch), cujo foco é educação e pesquisa. Como membro da 
CLUSTER, a Escola pode aproximar-se estratégica e politica-
mente de grandes lideranças de pesquisa e benefi ciar-se de 
recursos da Comunidade Europeia. 

1 MOTOYAMA, Shozo; NAGAMINI, Marilda. Op. cit., p. 317.
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O futuro
Laboratório de Inovação e Empreendedorismo

Até 2015 o Laboratório de Inovação e Empreendedorismo 

da Poli deverá estar pronto. O arquiteto Ruy Ohtake vai 

desenvolver o projeto, que prevê a construção de um prédio 

de 5 mil metros quadrados entre a Administração e o prédio 

da Engenharia Civil. O objetivo é criar um espaço que permita 

o desenvolvimento de projetos inovadores e estimule a 

criatividade. O novo Laboratório vai poder abrigar até 30 

projetos sendo desenvolvidos simultaneamente. O diretor 

da Poli, professor José Roberto Cardoso, explica a ideia. “O 

Laboratório vai abrigar iniciativas espontâneas dos nossos 

alunos, como as equipes de competição relacionadas ao 

desenvolvimento de carros de corrida, aviões, a Poli Júnior, 

a Poli Cidadã, entre outras. Hoje, os alunos envolvidos em 

projetos como esses trabalham em espaços reduzidos, e sem 

muita infraestrutura”.

Ofi cinas de soldagem, de pintura e de eletrônica também 

foram previstas, além de computadores de última geração 

com softwares que permitam a construção de protótipos 

e simuladores e espaços para que as empresas possam 

lançar desafi os tecnológicos aos alunos, inclusive abrindo 

a possibilidade de esses projetos serem efetivamente 

produzidos e comercializados. “Vamos apoiar a 

aproximação dos alunos com o setor produtivo – as 

empresas e o governo”, diz Cardoso. 

Além de alunos da Poli, o diretor pretende estimular a 

participação de alunos de outros cursos, para permitir 

uma troca espontânea e criativa de informações e de 

conhecimentos. 
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