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RESUMO 

 

Este trabalho é um estudo de caso, que abrange a fundação e o desenvolvimento da 

Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, em São Bernardo do Campo, no Estado de São 

Paulo, Brasil, no período de 1946 a 1985, e analisa algumas pesquisas tecnológicas 

empreendidas nessa instituição. Inicialmente efetua-se um estudo sobre a vida e as obras do 

fundador da FEI, Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., abordando a sua formação, os seus 

ideais e objetivos e evidenciando a sua ação social, para estabelecer a missão da instituição. 

Fundada originalmente para ser uma escola de Engenharia Química Industrial (1946), logo a 

seguir a FEI foi convidada para compor, juntamente com outras faculdades, a Universidade 

Católica de São Paulo, criada nesse mesmo ano.  

A transferência do campus da FEI para a cidade de São Bernardo do Campo, onde 

atualmente funciona, deu-se na década de 1960, quando Lauro Gomes, que era o prefeito 

daquela cidade, pretendeu incentivar e atrair a instalação de grandes indústrias naquele 

município e, ao mesmo tempo, garantir-lhes o fornecimento de mão-de-obra qualificada. Com 

essa finalidade, ele efetuou a doação de uma grande área, de sua propriedade, para a 

instalação do campus da FEI.  

A cidade de São Bernardo do Campo tornou-se um importante pólo da indústria 

automobilística brasileira, e a pesquisa tecnológica realizada na FEI foi bastante produtiva 

nessa área, provavelmente incentivada pela vocação local. Fabricaram-se vários protótipos, 

como o FEI-X1, um carro anfíbio, o FEI-X3, um veículo diferenciado pela sua concepção e 

potência e os veículos que se moviam sobre colchões de ar, como a Máquina de Efeito de 

Chão – MEC e o Trem Aerodinâmico Leve de Alta Velocidade – TALAV, impulsionado por 

turbinas de avião.  

Outras tecnologias importantes para a sociedade também foram desenvolvidas na FEI, 

tais como o projeto de obtenção de álcool derivado da mandioca, na época da crise mundial 

do petróleo, a partir de 1973. Essa crise acabou levando ao Próálcool, programa brasileiro do 

álcool combustível, que depois foi praticamente abandonado e bastante restrito. Este trabalho 

analisa alguns motivos pelos quais, após décadas de realização de projetos e produção de 

protótipos, inclusive com registro de patentes de inovações tecnológicas geradas, nenhuma 

dessas tenha sido aproveitada em alguma produção industrial subseqüente.  

 

Palavras Chave: Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S.J. – Faculdade de Engenharia Industrial 

– Pesquisas Tecnológicas. 



  

ABSTRACT 

 

This case study embodies the foundation and development of Faculdade de 

Engenharia Industrial – FEI, in São Bernardo do Campo, in the state of São Paulo, Brazil, 

within the period from 1946 to 1985, and analyses selected technological researches 

conducted in this institution. This study starts investigating the life and work of the FEI 

founder, Father Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., covering his background education, ideals 

and objectives and highlighting his social actions, in order to establish the institute’s mission. 

Originally founded to be an Industrial Chemical Engineering school (1946), soon after FEI 

was invited to compose, along with other colleges, the Universidade Católica de São Paulo, 

created in that same year.   

The transference of the FEI campus to the city of São Bernardo do Campo, where it is 

currently located, occurred in the 1960’s, when the City Mayor, Lauro Gomes, intended to 

foment and attract the settlement of large industries in that city and, at the same time, 

guarantee the supply of qualified professionals. With that goal, he donated a large area of his 

property for the setup of the FEI campus.  

The city of São Bernardo do Campo became an important Brazilian automotive 

industry pole, and the technological research conducted at FEI was very productive in that 

area, probably stimulated by the local vocation. Many prototypes were manufactured, as the 

FEI-X1, an amphibious car, the FEI-X3, a vehicle that differed due to its conception and 

potency and the vehicles that moved on air mattresses, such as the Máquina de Efeito de Chão 

– MEC (Floor Effect Machine) and the Trem Aerodinâmico Leve de Alta Velocidade – TALAV 

(High-Speed Light Airdynamic Train), powered by airplane engines.   

Other important technologies for the society were also developed at FEI, such as 

project to obtain mandioca-derived alcohol, during the oil’s world crisis, starting in 1973. 

That crisis ended up leading to Proalcool, the Brazilian alcohol fuel program, which was 

practically abandoned and very restricted later. This work analyses some reasons to explain 

why, after decades of projects and prototype production and the registration of technological 

innovation patents, none of them was seized in any subsequent industrial production.   

 

Key-words: Father Roberto Sabóia de Medeiros, S.J. – Faculdade de Engenharia Industrial – 

Technological research. 

 

 



  

SUMÁRIO 
 
 

Introdução: ................................................................................................................................ 1 

  

Capítulo 1: A Vida e a Obra do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S.J. .......................... 10 

  

1.1. O Hábito da Leitura na Família Medeiros ............................................................................ 12 

1.2. A Formação Religiosa do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. .................................... 13 

1.3. As Correspondências Mantidas entre o Padre Sabóia e o seu Pai José Viriato..................... 14 

  

Capítulo 2: A Ação Social ......................................................................................................... 31 

  

2.1. As “Semanas de Ação Social” e o Apostolado Social .......................................................... 31 

2.2. O “Instituto de Direito Social” e a “Comissão Permanente de Ação Social” ...................... 41 

2.3. A Divisão Trabalhista ........................................................................................................... 53 

2.4. A Divisão de Medicina Social .............................................................................................. 57 

2.5. A Divisão de Moral Social ................................................................................................... 68 

2.6. A Encíclica Rerum Novarum ............................................................................................... 72 

2.7. O “Guia Social do Trabalhador” e os Cursos de Formação de Líderes Operários ............... 79 

2.8. A Luta Contra o Comunismo ................................................................................................ 82 

2.9. A Divisão de Economia Social ............................................................................................. 91 

2.10. A Divisão de Cultura Profissional ...................................................................................... 93 

2.11. A Escola Superior de Administração de Negócios – ESAN .............................................. 96 

2.12. A Escola de Desenho Técnico São Francisco de Bórgia .................................................... 107 

2.13. As Viagens do Padre Sabóia aos Estados Unidos da América, Canadá, Suécia e Itália .... 110 

2.14. As Publicações da “Ação Social” ....................................................................................... 113 

  

Capítulo 3: Faculdades e Universidades Católicas no Brasil ................................................ 118 

  

3.1. O Germinar das Universidades Católicas no Brasil ............................................................. 118 

3.2. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ................................................................ 134 

3.3.Os Primórdios da Faculdade de Engenharia Industrial ......................................................... 137 

3.4. A Fundação de Ciências Aplicadas ...................................................................................... 143 

3.5. As Primeiras Instalações da Faculdade de Engenharia Industrial ........................................ 144 

3.6. O Início de Funcionamento da Faculdade de Engenharia Industrial ................................... 145 

3.7. O Primeiro Corpo Docente da Faculdade de Engenharia Industrial .................................... 149 

3.8. A Agregação da FEI à Universidade Católica de São Paulo ................................................ 151 

3.9. As Tentativas de Convênios e Intercâmbios com Universidades Estrangeiras .................... 154 

3.10. O Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia Industrial ........................ 156 



  

3.11. A Formação Religiosa dos Alunos ..................................................................................... 157 

3.12. Sinais de Desgaste no Relacionamento Acadêmico Interno .............................................. 158 

3.13. As Dificuldades Financeiras .............................................................................................. 160 

3.14. A Desagregação da FEI da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ...................... 174 

  

Capítulo 4: O Centro de Pesquisas Químicas da Faculdade de Engenharia Industrial ..... 188 

  

4.1. As Pesquisas Efetuadas no Centro de Pesquisas Químicas .................................................. 193 

  

Capítulo 5: O campus da FEI na Cidade de São Bernardo do Campo ................................ 198 

  

5.1. O campus do Haras Artuélia ................................................................................................ 203 

5.2. A Criação do Curso de Engenharia Operacional .................................................................. 207 

5.3. A Extinção do Curso de Engenharia Operacional ................................................................ 223 

5.4. A Implantação dos Novos Cursos de Engenharia no campus de São Bernardo do Campo.. 226 

  

Capítulo 6: Alguns Projetos do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos – 
DEPV .......................................................................................................................................... 

229 

  

6.1. O Projeto FEI-X1 .................................................................................................................. 231 

6.2. A Máquina de Efeito de Chão – MEC (FEI-X2) .................................................................. 233 

6.3. O VA1-IGARÁ, Um Novo Veículo Hidrodeslizante ........................................................... 237 

6.4. O Aerotrem Francês Bertin ................................................................................................... 239 

6.5. A Proposta de Implantação e Construção de Aerotrens Franceses no Brasil ....................... 242 

6.6. O Automóvel FEI-X3 e o Trem Aerodinâmico Leve de Alta Velocidade - TALAV .......... 245 

6.7. A Proposta de Implantação do TALAV em São Paulo ........................................................ 252 

6.8. O Interesse do Governo Brasileiro ....................................................................................... 253 

6.9. A Proposta de Implantação do TALAV em Brasília ............................................................ 256 

6.10. O Interesse da Prefeitura de Curitiba em Conhecer o TALAV .......................................... 258 

6.11. Os Testes com o TALAV ................................................................................................... 263 

6.12. A Proposta de Ligação entre as Cidades de São Paulo e de Santos ................................... 265 

6.13. A Proposta de Utilização do TALAV na Feira Permanente de Amostras - FEPAM ......... 266 

6.14. A Proposta de Utilização do TALAV na Cidade de São José dos Campos. ...................... 267 

6.15. O Interesse de Implantação do TALAV na Cidade do Recife, em Pernambuco................. 268 

6.16. O Pedido de Patente para o TALAV .................................................................................. 271 

6.17. Os Caminhos e Descaminhos. A Fase das Incertezas......................................................... 274 

  

  

  

  



  

Capítulo 7: O Projeto “Cozedor Elétrico Número Um” – CEUM ........................................ 276 

  

7.1. A Crise do Petróleo de 1973 e o Programa Nacional do Álcool .......................................... 276 

7.2. A Criação do Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais – IPEI ....................................... 282 

7.3. O Projeto de Produção do Álcool de Mandioca ................................................................... 284 

7.4. Comparação entre a Cana-de-Açúcar e a Mandioca na Produção de Álcool ....................... 290 

7.5. O Processo de Obtenção do Álcool a Partir da Mandioca .................................................... 291 

7.6. O Projeto do “Cozedor Elétrico Número Um” – CEUM ..................................................... 294 

7.7. As Fases Iniciais Do Projeto CEUM .................................................................................... 304 

7.8. A Ajuda do Governo do Estado de São Paulo para a Concessão do Financiamento do 

projeto CEUM ...................................................................................................................... 

 
 

310 
7.9. As Fases Finais do Projeto CEUM ....................................................................................... 315 

7.10. Conclusões da Pesquisa ...................................................................................................... 322 

  

Considerações Finais ................................................................................................................. 325 

  

Bibliografia  ................................................................................................................................. 337 

  

Anexo 1:  Relação de Pesquisas Realizadas no Centro de Pesquisas Químicas da Faculdade 
de Engenharia Industrial ............................................................................................ 

 
347 

  

Anexo 2: Correspondências do Padre Sabóia, sobre a sabatina pública realizada em 29 de 

novembro de 1945, com José Maria Crispim, membro do Partido Comunista do 

Brasil .......................................................................................................................... 

 
 
 
365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO  



Introdução 

 

1 

  
 

INTRODUÇÃO 
 

Um ponto de vista que geralmente é aceito e difundido entre os participantes do 

meio acadêmico é o de que não haveria pesquisa científica e tecnológica relevante e de 

valor em faculdades e universidades privadas no Brasil. Não é justo, nem correto, o 

esquecimento da contribuição de muitos estudiosos e pesquisadores, que deve ser 

avaliada de forma adequada no seu contexto, comparada ao trabalho realizado por outros 

da mesma época, verificando-se também o que os próprios pesquisadores pensavam estar 

realizando.  

O objetivo principal deste trabalho, que é composto por esta introdução, sete 

capítulos, as considerações finais e dois anexos, é investigar como foi implantada e se 

desenvolveu uma instituição privada de ensino de engenharia e de pesquisas tecnológicas 

de qualidade e relevância. A instituição escolhida é a Faculdade de Engenharia Industrial 

– FEI, cuja mantenedora era, até o ano de 2001, a Fundação de Ciências Aplicadas – 

FCA. Atualmente, a faculdade integra o Centro Universitário da FEI, 1 mantido pela 

Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, que também incorpora cursos de 

Administração e de Ciência da Computação, além dos cursos de Engenharia, nos quais 

leciono desde o ano de 1970. Foi efetuado o histórico da instituição, desde os ideais e o 

projeto do seu fundador, o seu desenvolvimento, com o estabelecimento do campus em 

São Bernardo do Campo – SP, e a análise de algumas pesquisas tecnológicas realizadas 

na FEI.   

Com esse propósito em mente, procurou-se conhecer primeiramente a missão da 

instituição, começando pelo seu criador, o Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. 

(1905-1955). O capítulo 1 é dedicado à vida do Padre Sabóia, à sua formação religiosa e 

às suas correspondências, especialmente aquelas mantidas com o seu progenitor, Dr. José 

Sabóia Viriato de Medeiros (1877-1969), com o filósofo francês Maurice Blondel (1861-

1949) e também com o escritor americano Aldous Huxley (1894-1963), como pode ser 

                                                           
1 O Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros foi credenciado pelas Portarias do 

Ministério da Educação e Cultura de números 2547, de 04/12/2001, publicada no Diário Oficial da União em 

07/12/2001 e 3746, publicada no Diário Oficial da União em 15/12/2003. 
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observado na carta que está reproduzida na página 3, cujo original pertence ao acervo da 

Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://personales.upv.es/jarnau/Fotos/OtrosSitiosFotos.htm 

FIGURA 1: FOTO DE ALDOUS HUXLEY 
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“Llano, Califórnia, 27 de dezembro de 1945. 

 

Caro Padre Sabóia, 

Muito obrigado por sua carta de congratulações. Esta nota é para enviar-lhe 

cordiais Saudações de Ano Novo, e o desejo de que 1946 possa trazer algum alívio real 

aos atuais sofrimentos do mundo e apreensões quanto ao futuro. Nos próximos poucos 

meses, todos os sermões de todas as igrejas deverão ser feitos sobre o seguinte texto: "O 

Sábado foi feito para o homem, e não o homem para o Sábado". Isso pode talvez fazer 

algo para persuadir as pessoas a pararem de sacrificar seres humanos pela ciência 

aplicada e encorajar a noção de que pode ser uma coisa boa, para variar, considerar o lado 

bom dos seres humanos & usar a ciência aplicada como meio para este fim. Com bastante 

sinceridade, Aldous Huxley.” 

 

As criações da Escola Superior de Administração e Negócios – ESAN e da 

Faculdade de Engenharia Industrial – FEI estavam inseridas em um projeto mais amplo, o 
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da criação de universidades católicas no Brasil. O projeto preliminar do Padre Sabóia era 

criar uma escola de engenharia como a FEI para depois agregá-la à Universidade 

Católica, a ser fundada em São Paulo, o que de fato se concretizou. A existência desse 

projeto ficou evidenciada em algumas correspondências do Padre Sabóia a seu pai, que 

serão analisadas neste trabalho.  

O Padre Sabóia e o escritor Aldous Huxley tinham pensamentos concordantes, 

quando consideravam o uso da ciência aplicada como um meio para atingir o bem dos 

seres humanos, e possivelmente este foi o motivo pelo qual o Padre Sabóia denominou 

Fundação de Ciências Aplicadas a mantenedora da Faculdade de Engenharia Industrial. 

A partir do grande volume de correspondências do Padre Sabóia, pode-se entrever 

o seu gosto pela leitura, a sua espiritualidade, a sua vocação religiosa e a sua dedicação 

aos estudos, principalmente à filosofia. Revela-se também a meta que ele almejava 

alcançar, que era criar uma Universidade Católica no Brasil. 

No capítulo 2 encontra-se a narrativa do seu apostolado social. Este teve o seu 

germe nas “Semanas de Ação Social”, criadas na cidade do Rio de Janeiro em 1936, pelo 

“Grupo de Ação Social” ligado ao Cardeal Dom Sebastião Leme da Silveira Cintra 

(1882-1942). O Padre Sabóia foi membro fundador do Instituto de Direito Social, em 

1939, e em 1940 fundou a “Comissão Permanente de Ação Social”, ambos na capital de 

São Paulo. Essa comissão era a executora das ações sociais comandadas pelo Padre 

Sabóia e mais tarde, em 1944, seria transformada na entidade “Ação Social”, que em 

1976 passou a denominar-se “Ação Social Padre Sabóia de Medeiros”.  

A ação social idealizada e promovida pelo Padre Sabóia dividia-se em três 

aspectos complementares e igualmente importantes: o doutrinário, o educacional e o 

assistencial. Estes se desenvolviam por meio das várias divisões da “Comissão 

Permanente de Ação Social”, como a Divisão Trabalhista, a Divisão de Medicina Social, 

a Divisão de Moral Social, a Divisão de Economia Social e a Divisão de Cultura 

Profissional, que englobava as escolas e as publicações. Neste capítulo são abordadas a 

Escola Superior de Administração e Negócios – ESAN e a Escola de Desenho Técnico 

São Francisco de Bórgia. São relatadas as viagens empreendidas pelo Padre Sabóia aos 
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Estados Unidos da América, ao Canadá e mais tarde à Itália e à Suécia, em busca de 

verbas e de equipamentos para as escolas. 

O capítulo 3 trata da criação de faculdades e de algumas universidades católicas 

no Brasil, desde o seu germinar, como fruto de aspiração antiga, com a formação de uma 

Comissão Permanente encarregada de estudar a criação e organização de uma 

Universidade Católica no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. São explicadas as idéias do 

Padre Sabóia sobre o que deveria ser uma Universidade Católica. Em agosto de 1940, 

registrou-se a Associação Civil “Faculdades Católicas” na cidade do Rio de Janeiro, e 

logo em seguida foi feito, ao Departamento Nacional de Educação, o pedido de 

autorização para o funcionamento das Faculdades de Filosofia e de Direito.  

O Cardeal D. Sebastião Leme comunicou ao Provincial da Companhia de Jesus 

que a ela estaria confiada a direção pedagógica e administrativa da futura Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, a primeira fundada no Brasil, em 15 de janeiro de 1946, e que 

no ano seguinte, por um decreto da Santa Sé, foi elevada à categoria de Pontifícia. A 

Universidade Católica de São Paulo também surgiu em 22 de agosto de 1946 e recebeu o 

título de Pontifícia no dia 12 de janeiro de 1947.  

Os primórdios da Faculdade de Engenharia Industrial são relatados ainda no 

capítulo 3, desde o propósito inicial do seu fundador, o Padre Sabóia, os primeiros 

convites aos docentes, os subsídios colhidos nas viagens aos Estados Unidos e a criação 

da Fundação de Ciências Aplicadas – FCA, à qual ficou incorporada, desde logo, a 

Faculdade de Engenharia Industrial – FEI. Procurou-se esclarecer as razões pelas quais 

um padre, com formação em filosofia e teologia, interessou-se vivamente em fundar uma 

faculdade de engenharia química. Seria mais razoável que o seu interesse ficasse 

concentrado na criação de faculdades de filosofia, de teologia, de letras ou de formação 

de professores. A sua escolha foi condicionada pelo ambiente em que o Padre Sabóia 

viveu e exerceu o seu sacerdócio, na cidade de São Paulo. Nessa capital, a partir da 

década de 1930, começaram a se expandir as atividades industrial e comercial, com o 

surgimento e desenvolvimento de grandes capitais e grandes empresas. A Escola Superior 

de Administração e Negócios – ESAN e a Faculdade de Engenharia Industrial – FEI 
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foram idealizadas com o intuito de formar mão de obra especializada para o comércio e a 

indústria, que se achavam em rápida expansão.  

Quando houve a criação da Universidade Católica de São Paulo, a Faculdade de 

Engenharia Industrial foi agregada à mesma no ano de 1946. O primeiro curso foi o de 

Engenharia Química e depois foi criado o de Engenharia Mecânica. Posteriormente, em 

31 de dezembro de 1971, a Faculdade de Engenharia Industrial foi desagregada da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

As atividades do Centro de Pesquisas Químicas da Faculdade de Engenharia 

Industrial são descritas no capítulo 4. A relação das pesquisas industriais em química, que 

foram realizadas para atender as solicitações de indústrias e de particulares, demonstra 

que havia um caráter predominante de prestação de serviços técnicos à comunidade, mas 

não um caráter de pesquisa científica ou tecnológica. Esses dados foram obtidos de um 

livro de controle particular que foi elaborado, de próprio punho, pelo professor Doutor 

Dino Bigalli (1912-1986), que lecionara na Universidade de Milão e que veio assumir o 

Centro de Pesquisas Químicas atendendo a um convite pessoal do Padre Sabóia. Esse 

livro pertence ao acervo do Instituto de Estudos e Pesquisas Industriais, nunca foi 

publicado e foi permitida a sua reprodução pelo diretor do Instituto. A relação destas 

pesquisas encontra-se no Anexo 1, na página 347 deste trabalho. 

A transferência da Faculdade de Engenharia Industrial para um novo campus, na 

cidade de São Bernardo do Campo é tratada no capítulo 5, e deu-se no âmbito de um 

projeto mais amplo, que visava o desenvolvimento da região industrial do ABC paulista, 

com a instalação de grandes indústrias montadoras de automóveis, de capital estrangeiro 

e que tinham as suas matrizes no exterior. Isto ocorreu a partir de 1957, com mais ênfase 

na década de 1960. Foi em 30 de novembro de 1961 que houve a doação do terreno onde 

se localiza o atual campus da FEI, em São Bernardo do Campo, efetuada pelo Sr. Lauro 

Gomes (1895-1964), que era o prefeito daquela cidade. Em conseqüência dos objetivos 

desse projeto, a área de pesquisa em que a FEI obteve mais destaque foi a de mecânica 

automobilística, como será evidenciado no capítulo 6 deste trabalho. A construção dos 

novos prédios dentro do novo campus foi iniciada em 1962 e a transferência se efetivou 

integralmente no ano de 1969. A criação do Curso de Engenharia Operacional, que se deu 
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em 1963, e a sua extinção em 1977, em virtude da reformulação do ensino de Engenharia, 

efetuada pelo Conselho Federal de Educação, é tratada no capítulo 5, bem como a 

implantação de novos cursos de engenharia no campus de São Bernardo do Campo.  

O capítulo 6 aborda algumas pesquisas tecnológicas relevantes, desenvolvidas na 

Faculdade de Engenharia Industrial no período que vai de 1960 até a metade da década 

de 1970. Os projetos FEI-X1 2, FEI-X2 (a máquina de efeito de chão), o VA-1 Igará 

(veículo hidrodeslizante) e o TALAV (trem aerodinâmico leve de alta velocidade) são 

exemplos dessas pesquisas do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos, que era 

comandado pelo engenheiro Rigoberto Soler Gisbert (1926-2006).  

Estes projetos foram selecionados primeiramente por serem da área de mecânica 

automobilística, criada em conseqüência da transferência da FEI para aquela cidade. Na 

época em que houve essa mudança já havia a intenção de criar o curso de mecânica 

automobilística, visando a estabelecer uma integração universidade-indústria, entre a FEI 

e as indústrias de automóveis que se instalaram na região do ABC paulista.  

As pesquisas tecnológicas selecionadas para serem estudadas neste trabalho, 

especialmente os projetos do Trem Aerodinâmico Leve de Alta Velocidade – TALAV e o 

Cozedor Elétrico Número 1 – CEUM, serviram de suporte para ilustrar e demonstrar que 

um dos objetivos principais da instituição FEI, que era a formação de recursos humanos 

capacitados para trabalhar nas indústrias da região, foi plenamente atingido.  

O TALAV e o CEUM mostraram a sua originalidade, relativamente ao que se 

fazia em pesquisas de ponta na época em que foram criados. Além disso, ainda são 

projetos com propostas em aberto, que poderão a qualquer momento ser retomados e 

desenvolvidos. Não devem faltar ocasiões para isso, uma vez que hoje é sentida a falta de 

soluções de transporte rápido e seguro para a ligação entre os aeroportos de Congonhas a 

Cumbica e de Congonhas a Viracopos. A falta de planejamento e de investimentos 

governamentais acarretou grandes prejuízos à economia, à infra-estrutura e à logística de 

transportes do país. O TALAV, no início da década de 1970, apresentou uma proposta de 

solução para esse tipo de problema, que não foi aproveitada e nem teve desdobramentos.  

                                                           
2 O protótipo do FEI-X1 foi reformado e exibido no Salão do Automóvel no ano de 2006.  



Introdução 

 

9 

  
 

O capítulo 7 aborda o projeto CEUM do Instituto de Estudos e Pesquisas 

Industriais – IPEI. Este projeto é do início da década de 1980 e visava utilizar a mandioca 

como fonte energética, através da produção de álcool combustível a partir do cozimento 

de materiais orgânicos (suspensão aquosa de raspas de mandioca), submetidos ao 

aquecimento por processo elétrico.  A sigla CEUM é uma forma abreviada de “cozedor 

elétrico número um”.  

O projeto foi importante naquela época devido ao alto preço do petróleo 

importado. As mesmas usinas que produziam álcool a partir da cana-de-açúcar poderiam, 

nos períodos da entressafra de cana, substituí-la pela mandioca, por meio da operação de 

um equipamento simples e de um processo que preservava o meio ambiente. Havia, 

portanto, grande interesse em desenvolver um equipamento que servisse para a futura 

utilização no processo de produção de álcool combustível em escala industrial. No 

entanto, este projeto foi interrompido após a construção de uma usina-piloto, sem que 

houvesse interesse do governo na instalação de usina com produção em escala industrial. 

Esse desfecho contribuiu para a estagnação, durante vinte anos, da produção de 

combustíveis substitutivos do petróleo, tendo o governo brasileiro retomado apenas 

recentemente os projetos de produção de biocombustíveis.  

Nas Considerações Finais efetuou-se a análise dos aspectos determinados pela 

política científica e tecnológica vigentes no Brasil e suas interferências nos projetos de 

pesquisa e na vinculação universidade-indústria. Algumas conclusões foram extraídas, a 

respeito dos motivos pelos quais essa vinculação foi apenas parcialmente alcançada pela 

Faculdade de Engenharia Industrial. Entre os resultados obtidos está a confirmação de 

que a instituição FEI cumpriu o seu objetivo de formar mão de obra qualificada e 

capacitada para o trabalho nas indústrias do ABC paulista, e de todo o país. As indústrias 

buscam os formandos da FEI, para estagiarem e integrarem os seus quadros de 

colaboradores. Quanto à vinculação universidade-indústria, apesar da colaboração por 

parte das indústrias, na forma de convênios e fornecimento de materiais e verbas, ainda 

não ocorreu a incorporação das tecnologias criadas pela FEI a bens de consumo 

produzidos em escala industrial.  
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1. A VIDA E A OBRA DO PADRE ROBERTO SABÓIA DE 

MEDEIROS S. J. 

 

“SABER CONVIVER É A GRANDE ARTE DO 

APOSTOLADO MODERNO. E SABER TRANSFORMAR 

SERÁ O SEU TRIUNFO.” 

 

PADRE ROBERTO SABÓIA DE MEDEIROS, S. J. 

 
 
 Roberto Sabóia de Medeiros nasceu no dia 18 de maio de 1905 na cidade do Rio 

de Janeiro e era filho de José Sabóia Viriato de Medeiros e de Ana Leonor de Souza 

Viriato de Medeiros (1878-1955). 

 José Sabóia Viriato de Medeiros era um advogado e jurista respeitado, uma vez 

que exerceu o cargo de Procurador Geral dos Feitos da Fazenda da Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro, e também prestou serviços jurídicos a empresas, como a Light and 

Power Co.. Do seu casamento com Ana Leonor, além de Roberto,  teve outros três filhos: 

Fernando, nascido em 18 de maio de 1906; Helena, nascida em 29 de junho de 1907  e  

Celina, que morreu ao nascer, e foi batizada pelo próprio pai. 3 

 Esse relato sobre a vida do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., no que se 

refere à sua infância, ao surgimento da sua vocação e aos seus estudos, baseia-se na sua 

única biografia disponível, Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., Apóstolo da Ação 

Social, escrita pelo Padre José Coelho de Souza, S. J., que conviveu com ele e  forneceu 

informações importantes e fidedignas sobre toda a sua vida e obra.  

 A correspondência do Padre Sabóia com os seus familiares, com os padres da 

Companhia de Jesus e com pessoas importantes da sociedade é bastante extensa e só uma 

parte dela foi preservada, graças aos esforços empreendidos pelo Padre Pedro Américo 

Maia, S. J. (1929-2005), que teve acesso aos originais, já bastante deteriorados, e os 

compilou, digitando-os em arquivo de computador. Infelizmente, antes de publicar a sua 

Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., quando 

                                                           
3 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 17. 
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ainda redigia essa obra, o Pe. Maia faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Uma cópia do 

material que ele havia organizado para publicação foi-nos gentilmente cedida, a nosso 

pedido, pelo Revmo. Padre Guy Ruffier, S. J., Secretário da Cúria Provincial do Centro 

Leste, na cidade do Rio de Janeiro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: O PADRE SABÓIA NOS BRAÇOS DE SUA MÃE, ANA 
LEONOR CASTRO DE SOUZA 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA 
FILHO  
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1.1. O  HÁBITO  DA  LEITURA  NA  FAMÍLIA  MEDEIROS 

 

A família Medeiros era portadora de profunda cultura intelectual e religiosa. Seu 

patriarca José Viriato  possuía em sua casa de Petrópolis uma grande biblioteca, que era 

consultada por Roberto desde tenra idade, e esse fato incentivou o seu hábito de ler 

intensamente. A sua voracidade pela leitura era de tal ordem que impressionou os seus 

professores do Colégio Anchieta. Ele devolvia tão rapidamente os livros que lhe eram 

entregues para ler, que os professores duvidavam que realmente os lesse integralmente. 4 

  Encontramos  referências  ao número de volumes da biblioteca do Sr. José Viriato 

em uma carta enviada a ele por Roberto, quando estava em estudos na Argentina, datada 

de 30 de janeiro de 1936:  

 

[...] “Fui convidado pelo diretor da Biblioteca Nacional de 

Buenos Aires para começar a catalogação das obras de teologia 

da biblioteca”. [...]  

 

[...] “Eu me abro com o senhor porque não há depositário mais 

íntimo para mim e de cuja prudência silenciosa mais confie. Com 

esta visão, resolvi fazer o que podia, tendo carta branca do Pe. 

Trave, reitor que combina com minhas idéias e vê a realidade. 

Comecei por primeiro um fichário de todos os artigos das 

revistas de filosofia e teologia. Depois, tratava-se de aumentar a 

biblioteca deste colégio que tem a ridicularia de 11.818 livros. A 

biblioteca do senhor não é maior? Como podia assim o colégio 

corresponder às exigências atuais da Companhia de Jesus?” 

[...] 5 

 

 

                                                           
4 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 21. 
5 Ibidem. 
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1.2. A FORMAÇÃO RELIGIOSA DO PADRE ROBERTO SABÓIA 

 DE MEDEIROS, S. J.  

 

 Os religiosos da Companhia de Jesus são formados segundo as diretrizes 

canônicas das ordens religiosas, que são aprovadas pelo Vaticano. Na Companhia 

existem duas classes distintas: a dos Padres e a dos Irmãos, que têm os mesmos deveres e 

direitos no que se refere à vida religiosa e comunitária.  

 Os Padres exercem o ministério sacerdotal e são preparados dentro das  exigências 

da Igreja Católica. Após os estudos preliminares, eles devem cursar as faculdades de 

Filosofia e Teologia.  Os Irmãos têm uma missão específica, não se destinam ao 

sacerdócio, mas pela sua formação religiosa, intelectual e profissional, dão suporte e 

apoio à infra-estrutura das comunidades. Como leigos, consagrados pelos mesmos votos 

e obrigações dos sacerdotes, compartilham da mesma missão e vivência comunitária.  

 Ambas as classes devem cursar o Noviciado e, ao final do mesmo, realizar os seus 

votos de pobreza, castidade e obediência, que são definitivos e perpétuos. Após o final de 

todas as etapas de formação, os votos são oficializados de forma pública e solene.  

 As etapas da formação dos jesuítas são as seguintes: o Noviciado, com duração de 

dois anos, representa uma fase de iniciação na vida religiosa e comunitária. O Juniorado, 

com duração de um a dois anos, é uma fase destinada aos estudos e à formação 

humanística, cultural e religiosa. O curso de Filosofia, com duração de três anos, destina-

se à formação filosófica. O curso de Teologia, com duração de quatro anos, destina-se à 

formação sacerdotal, e entre o terceiro e quarto anos o religioso recebe o sacramento da 

Ordem. Além disso, o jesuíta deve passar pela “Terceira Provação”, que é um curso 

conclusivo de formação, freqüentado pelos sacerdotes após a ordenação, e pelos irmãos 

após terem completado quinze anos de ingresso na Companhia de Jesus. 6 

 A avó materna de Roberto Sabóia de Medeiros, D. Leonor de Castro, teve papel 

importante na sua educação e talvez tenha sido a responsável pela sua vocação religiosa. 

Roberto percorreu todas as etapas dessa longa formação religiosa da Companhia de Jesus. 

Após ter completado os estudos secundários no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, ele 

                                                           
6 Ver “Os Jesuítas no Brasil”. Disponível no site http://www.users.rdc.puc-rio.br/jesuitas/; 23 de janeiro de 2006.  
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iniciou o seu noviciado no dia 24 de janeiro de 1922 na Casa de Formação da Companhia 

de Jesus também chamada Colégio Preparatório Santo Estanislau,  em São Paulo, no 

bairro de Vila Mariana, acompanhado de seu irmão Fernando e mais três rapazes. 7 Em 

1923, esse curso de noviciado foi transferido para as dependências do Colégio Anchieta 

de Nova Friburgo, tendo Roberto retornado ao local onde realizara os seus estudos 

secundários.  

 

1.3. AS CORRESPONDÊNCIAS MANTIDAS ENTRE O PADRE SABÓIA 

E O SEU PAI JOSÉ VIRIATO 

 

A partir do ingresso de Roberto no noviciado seguiram-se inúmeras 

correspondências mantidas entre ele e o seu pai,  José Viriato. Essas cartas revelam muito 

do carinho que Roberto tinha pelos seus familiares e especialmente o amor e respeito que 

ele nutria pelo pai. Ao final das cartas, ele quase sempre terminava com frases do tipo 

“do filho amicíssimo Roberto” ou “do filho muito amigo e amado Roberto.” Elas 

testemunham uma intensa troca de idéias e informações, que eram adquiridas pela leitura 

de muitas obras de diversos autores. 8  

No ano de 1923, Roberto teve que retornar para o antigo casarão do Colégio 

Anchieta na cidade de Nova Friburgo, onde se matriculara como pensionista em 1918, 

quando o Noviciado, que era realizado em São Paulo, foi transferido para aquele local.  

Ali também passaram a ser ministrados, a partir desse ano, outros cursos como a Escola 

Apostólica, o Juniorado e  a recém-criada Faculdade de Filosofia Nossa Senhora 

Medianeira.  9 O número de postulantes e noviços da Companhia de Jesus nessa época 

aumentava consideravelmente, e Roberto descrevia ao pai toda a sua alegria e  satisfação:  

 

[...] “O senhor não tem há muito recebido carta minha. Não quer 

dizer, querido papai, que não gosto do senhor. Duas vezes ao 

                                                           
7 Pe. J.  C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 35. 
8 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
9 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 31.  



Capítulo 1: A Vida e a Obra do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J.  

 

15  

  
 

menos por dia, encomendo-o a Nosso Senhor. Gostei muito dos 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Outra notícia é que o 

nosso número aumenta cada vez mais. Há duas semanas 

chegaram dois austríacos; ontem chegou mais um; e no próximo 

sábado chegará um cônego. Não imagina como estamos 

contentes”. [...] 19 de agosto de 1922. 10 

 

“Papai, o senhor não imagina como somos contentes. Para quem 

não está aqui, parece coisa monótona. Mas para nós essa 

monotonia significa paz. Eu preferiria morrer a ter de sair.”  

[...] 27 de janeiro de 1923 11 

 

Na dia da véspera de professar seus votos, ele confidenciava ao seu pai toda a sua 

espiritualidade, lamentando a ausência do mesmo no retiro espiritual que acabara de 

terminar: 

 

[...] “Papai, esperava que o senhor viesse com a turma de ex-

alunos, S.J., para o retiro. Quando vier o senhor verá que isto é 

uma amargura para todas as minhas alegrias; sempre a minha paz 

é quebrada pela idéia de que o senhor precisava de um bom  

retiro. Quando vejo virem aqui para retiro, tantos doutores, tanta 

gente de posição de sociedade, gente que até se diz amicíssima 

do senhor. Espero o senhor aqui para o próximo retiro de maio. 

Estarei sempre ao seu lado dia e noite. Darei ao senhor coragem 

quando o senhor ficar triste e acabrunhado. Do filho amicíssimo 

Roberto.” 1de fevereiro de 1924. 12 

                                                           
10   Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
11  Ibidem. 
12 Ibidem. 



Capítulo 1: A Vida e a Obra do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J.  

 

16  

  
 

Roberto concluiu o noviciado no dia 2 de fevereiro de 1924 e, após um retiro 

preparatório na Capela Mater Pietatis do Colégio Anchieta,  professou os seus primeiros 

votos: o de pobreza, o de castidade e o de obediência, com os quais ele se incorporou, de 

forma definitiva, na Companhia de Jesus. 13 O voto de pobreza significa, para o jesuíta, 

uma renúncia a qualquer posse ou administração pessoal de bens ou recursos financeiros 

em proveito próprio. O voto da castidade representa o abandono de todas as práticas da 

vida sexual, e é uma maneira de se identificar com a forma de viver de Jesus Cristo. O 

voto de obediência ao Superior significa colocar-se em total disponibilidade para o 

serviço e exercício da sua missão, onde e quando for necessário, como sinal de 

obediência à vontade de Deus, no contexto de um engajamento e compromisso 

corporativo.  

A partir do início desse ano de 1924 o Irmão Sabóia começou os seus estudos do 

Juniorado, 14 que incluiu as línguas clássicas como o latim e o grego, a língua portuguesa 

e outras disciplinas, como a  matemática e a história. Essa fase dos seus estudos estendeu-

se até o fim do ano de 1926, e desse período existe uma farta correspondência, na qual 

Roberto voltou a insistir com o pai sobre a importância dos retiros espirituais e o pedido 

de proteção à Virgem Maria. Comentou sobre a saúde do seu irmão, seus contatos com o 

povo da região e as suas leituras: 

 

[...] “Outro dia um empregado do colégio, uma alma boa, me 

perguntou, o Dr. Sabóia não vem para este retiro? Se o senhor 

soubesse como os seus três filhos o desejam e como pedem 

insistentemente ao Coração de Jesus esta graça...” [...] 24 de 

fevereiro de 1926. 

 

 [...] “O senhor tem tanta devoção a Nossa Senhora que os 

desastres de que o senhor tem sido vítima são sinais de Nossa 

                                                           
13 Pe. J. C. Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, pp. 34-38. 
14 O currículo do Juniorado era equivalente ao de uma Faculdade de Letras. 
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Senhora para que o senhor se recolha sob o seu manto, sob as 

grandes asas do perdão de Deus.” [...] 7 de março de 1926.  

 

“Querido papai, o Fernando vai melhorando, diz o médico que as 

obsessões estão dissipando-se. O estado geral de saúde dele é 

bom. Ele gosta mesmo é de filosofia, raciocínios e abstrações 

prolongadas e de buscar as causas das coisas. Por mim, gosto 

mais de literatura, de barulho, movimento, ‘discurseira’, 

tormentas tribunais, festanças, e etc. Fizemos um passeio para 

fora de Friburgo. Basta sair daqui para encontrar gente selvagem 

que vê padres e se esconde, os meninos não aceitam santinhos e a 

caipirada olha suspeitosamente. Isto me dá compaixão 

formidável. Se pudesse, passaria toda a vida dando catecismo a 

esta gente. Do filho amicíssimo Roberto.” [...] 18 de junho de 

1926.  

 

[...] “Estou de férias, querido papai, nunca comentei com o 

senhor as minhas idéias sobre o Romantismo. O senhor não 

imagina como gosto do romantismo, para mim vale três vezes 

mais que todo o exército dos clássicos. Parece que os clássicos 

moldavam qualquer discrição por uma semelhança de Homero e 

Virgílio, neles tudo é típico e esquemático. Os melhores 

romancistas formaram-se no estudo dos clássicos antigos. Têm 

eles não sei o quê que ordena e frutifica a inteligência. Papai, eu 

acho que acima de todas as escolas existe uma escola da 

literatura eterna, à qual pertencem os grandes gênios que 

souberam desprender-se dos preconceitos e formalidades de seu 

tempo, ou que viveram em tempos tais que não existiam 

preconceitos arruinadores do gosto. Nesta escola gravaria o nome 

de Homero e de muitíssimos gregos; de Virgílio, com certas 



Capítulo 1: A Vida e a Obra do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J.  

 

18  

  
 

restrições, e de muitos latinos, Dante, Ariosto e muitos da 

Renascença,  Camões, também com restrições, e um ou outro 

português como Vieira. Finalmente Shakespeare, Byron, Victor 

Hugo, com restrições, Thomas Ribeiro, Soares dos Passos. Nesta 

escola, o que é verdadeiramente belo, seja do tempo que for, tem 

foros  de abismos; o que é feio, ainda que fosse de Demóstenes 

ou de Dante, é considerado como intruso. O senhor não concorda 

comigo, papai? Pede a bênção o filho Roberto.” 7 de dezembro 

de 1926. 15 

 

O curso de Filosofia foi iniciado pelo Padre Sabóia no ano de 1927 e terminado 

em 1929, na Faculdade Nossa Senhora Medianeira em Nova Friburgo. Ele se interessou 

pela leitura dos filósofos franceses modernos, como Maurice Blondel e o Padre Joseph 

Maréchal, S. J.. 

 

[...] “O meu estudo principal agora é o livro do Pe. Maréchal, leio 

e resumo. É livro difícil, denso, subtil e brilhante. Como o senhor 

vê, quem quer sempre pode continuar a sua formação intelectual. 

Eu procuro não perder um minutinho. Quando minha presença 

não é requerida pelo ofício, abro um livro, de que sempre vou 

armado. Aproveito aqui e acolá os dez minutos e quartos de hora. 

Abraços e saudades do filho que pede a bênção, Roberto”. 17 de 

novembro de 1929. 

 

O Padre Sabóia concentrou parte de seus estudos focalizando a obra de René 

Descartes, e esse fato foi citado em várias de suas correspondências ao pai: 

 

[...] “Foram-me entregues ontem de noite os dois volumes de 

Alfredo Espinal, ‘Descartes e a Moral’, mais dois presentes do 

                                                           
15 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros,S. J.,  (1922-1954). 
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senhor. Eu me surpreendi, porque moralista é que Descartes 

jamais me pareceu. Tenho ultimamente visto mundos novos no 

microscópio. Pede-lhe a bênção o filho Roberto.” 15 de agosto de 

1929. 16 

 

Ao final desse ano, no dia 14 de outubro, retornou a São Paulo para lecionar no  

Colégio São Luís, onde permaneceu por quatro anos, até o início do ano de 1934. Nesse 

período manteve relações estreitas com a comunidade, fazendo inúmeros amigos e 

admiradores entre os advogados e a classe empresarial de São Paulo. Roberto recebeu as 

“Ordens Menores” em São Paulo, na capela do palácio do Arcebispo Dom Duarte 

Leopoldo e Silva, no final do ano de 1930. 17 É tradição da Companhia de Jesus operar na 

tarefa educacional, em ensino e pesquisa, e esse período de magistério representa para os 

jesuítas uma etapa intermediária da sua formação. 

Nesta fase intensificaram-se as referências do Irmão Roberto à obra do filósofo 

francês Maurice Blondel, e a outros autores, nas cartas enviadas ao seu pai: 

 

[...] “Acabei de ler ontem aquela trabalhosa e densa brochura de 

M. Blondel, Le problème de la philosophie catholique. Antes 

relera atentamente o número 12 da Nouvelle Journée, escrito por 

Paul Archambault, “L’oeuvre philosophique de M. Blondel”. 

Com Faber e Newman e com o P. Maréchal foi o que de mais 

sugestivo e estimulante eu ainda li. E veio a propósito. Porque 

neste ano de 33 vou desempenhar-me de um curso de filosofia a 

uns advogados. As coisas foram assim. Na Faculdade de Direito 

começou a funcionar em 32 um curso de doutorado. Alguns dos 

componentes desejaram aprender bem latim. Um deles me 

conhecia dos retiros de Friburgo e com os outros recorreu a mim. 

Foi essa uma das aulas particulares que dei o ano passado. Com a 

                                                           
16 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
17 Pe. J.  C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 66. 



Capítulo 1: A Vida e a Obra do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J.  

 

20  

  
 

revolução [constitucionalista de 1932] interromperam-se as aulas; 

eles já se estavam adiantando e no seu gosto pelo latim já tinham 

chamado outros para quem eu dei aulas à parte. Depois da 

revolução reapareceram, mas agarrar de novo o latinório pareceu 

duro demais. De resto, no seu plano o latim era meio a filosofia e 

o direito. Tanto fizeram com o P. Reitor, que temendo por minha 

saúde e tencionando confiar-me a divisões maiores, relutava, que 

afinal conseguiram... duas ou três aulas por mês. Por aí o Sr. 

percebe a natureza do curso a dar. Não será possível descer ao 

particularismo de cada parte e à poeira das teses. A filosofia aqui 

tem um sentido moral e um sentido prático – não enquanto a 

moralidade é uma série de receitas e de normas – mas enquanto é 

um processo vital, um gênero de vida, como a que Platão exige no 

Fédon, e Plotino nas Enéadas, ou melhor como a ascética cristã, 

pois dela é que se fala. A filosofia, pois, não é só um armazém de 

idéias eternas, old curiosities shop,18 é de qualquer forma uma 

vida, sendo que, como mostra tão bem Sertilhanges no 

Cathéchisme dês Nicrouyanto I, p. 73, não basta à vida. Por outro 

lado, ainda concebendo a filosofia puramente como concatenação 

de idéias até as causas últimas, ainda abrindo-lhe o campo das 

“coisas divinas, naturais e humanas” penetráveis à razão 

arroteadora, há os que fazem coisa de casta com Aristóteles como 

seu “sábio”, há os que vêm um filósofo em cada homem, 

diferenciando-os apenas pela maior ou menor aproximação, 

conforme a natureza dos engenhos. Por exemplo, aquele 

torrencial Pe. Salmeron, nos Comentários dos Evangelhos no 

volume – imagine, Papai, um volume inteiro de 544 páginas de 

duas colunas – dos prolegômenos tem que... omnes homines 

suapte natura sunt Philosophi, sed plus minusve pro indenii 

                                                           
18 Loja de antiguidades. 
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facultate, vel sutiio diligentia”19. Não lembra a frase de Emile 

Meyerson, 20 “ l’homme fait de la métaphysique comme il 

respire” 21. E de fato até esses roceiros sabem motivar as suas 

ações e superstições em princípios gerais. A filosofia pois pode 

comportar um “modo” científico e um “modo” popular. E não só. 

Mas ao lado das filosofias geométricas como de Spinoza, 

filosofias-ilhas, rigidamente fechadas no seu Templo; ao lado das 

que pareceram a Papini “espressione dialettica di simpatie, di odi, 

di bisogni cerebrali o morali  del tale e tale nomo ...”22, há as 

filosofias realistas que, como a de S. Tomás diz Aimé Forest 23 no 

livro que o Sr. me deu, não ligam as fórmulas às fórmulas, mas 

mergulham-nas pelos calcanhares – como Aquiles – na realidade, 

pela distinção do “modus mentis” e do “modus rei”  24. Para não 

alongar, paro aqui. Mas ainda achei muitos outros modos de 

encarar a filosofia. Mesmo dentro da escolástica: os agostinianos-

franciscanos e os tomistas, com inumeráveis matizes. Ora, com 

esse estudo sobre M. Blondel, a idéia de “filosofia” alarga-se 

sobremaneira, sendo pensamento e vida. Vou expô-la na minha 1a 

lição. Mas para resolver o problema, para a solução final aplico 

uma “filosofia dos conjuntos” que mais ou menos dá na mesma 

que a da “Action”, porém é mais minha. O segredo dela é 

considerar tudo o que é humano, o universo e a matéria como 

“encruzilhada”, ou segundo a “economia” ensaiada em 

Alexandria e Newman.” 6 de janeiro de 1933. 25 

                                                           
19 “Todos os homens por sua própria natureza são filósofos, mas esse talento se desenvolve de acordo com o seu 

esforço.” 
20 Émile Meyerson (1859-1933)  foi um filósofo francês de origem russa.  
21 “O homem necessita tanto da metafísica quanto de respirar”. 
22 “Expressão dialética das simpatias, dos ódios, das necessidades cerebrais ou morais de tal e tal...” 
23 Aimé Forest (1898-1983) foi um filósofo francês e professor da Universidade de Montpellier. 
24 “Pela distinção do modo mental (de pensar) e do modo material (das coisas)”. 
25 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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“O Padre Fortuna, meu amigo, tendo descido ao Rio, aproveitei 

para mandar por ele a Critique do Pe. Touquedec, e soube que foi 

entregue fielmente ao Senhor pelo mesmo padre que m’o 

assegurou em sua volta. Eis que justamente hoje o Pe. Reitor me 

entrega dois livros vindos do Sr. – e me foram entregues só hoje 

porque o Pe. Reitor também estava ausente – um de Hamelin, o 

celebérrimo Essai 26 e o outro sobre o atraente e bom Psichari 27: 

todos os dois úteis sob pontos de vista tão diversos porque 

Hamelin fala à abstração e Psichari à prospecção – (o Sr. avalie 

que blondeliano estou eu), ambos tentadores. E para tudo 

coincidir, acabei justamente agora o Itineraire Philosophique de 

M. Blondel; e hoje de manhã acabei de passar a limpo as minhas 

50 páginas sobre o “problema da destinação humana”, e espero 

ainda hoje de noite – porque são agora 4 horas – acabar de 

preparar as minhas aulas de religião, tendo anteontem acabado de 

prever as de história e trás-ante-ontem as de português. E por 

mais que acabe, nunca acabo. Há sempre uma 

incomensurabilidade”.  26 de fevereiro de 1933. 28 

 

 Em sua correspondência ao pai, que parecia ser uma das poucas pessoas de sua 

confiança e intimidade, com quem ele podia abrir a sua alma sem receios, é possível 

entrever uma grande angústia ocasionada pela sobrecarga de tarefas educacionais, pois 

era professor com trinta horas semanais e ainda se encarregava da tarefa de ‘prefeito’ dos 

jovens alunos, isto é, responsável pela disciplina, orientação moral e espiritual. Em várias 

ocasiões ao longo de sua vida na Companhia de Jesus, ele se queixou da absoluta falta de 

tempo para realizar a sua grande meta, que era a criação de uma Universidade Católica no 

Brasil. As obras sociais pareciam ser as tarefas mais importantes para ele. Às vezes ele 

                                                           
26 Octave Hamelin (1856-1907) foi um filósofo francês, professor da Universidade de Bordeaux e da Universidade de 

Sorbonne. Autor da obra Essai sur les Eléments principaux de la Représentation, publicada em 1907. 
27 Ernest Psichari (1883-1914) foi um escritor francês. 
28 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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demonstrava se ressentir de ter que protelar essas obras sociais para poder atender o 

acúmulo de outros encargos e obrigações ligados ao seu voto de obediência.   

 Em uma carta ao seu pai, datada de 8 de março de 1933, quando lecionava no 

Colégio São Luís, em São Paulo, ele manifestou essas suas angústias:  

 

[ ... ] “Estou com a sua carta desde domingo de noite; mas que 

vida, Papai! Não  disponho de um momento de sossego. A 

prefeitura me sorve mais o tempo do que as 30 aulas semanais. 

Hoje, que é quarta-feira, dia feriado colegial, até agora que são 

onze horas nadei numa roda viva com a aula dos advogados (é a 

segunda), com os exames de 2a época e com a preparação dos 

jogos da minha divisão. Essa é que é muito boa: ter a gente que se 

preocupar com a formação e escalação de teams, com ping-pongs, 

tênis, bola ao cesto e atletismos: verdadeiras antinomias da minha 

natureza que tiram a mim o dobro do tempo que tirariam de outro 

caráter. Depois nos dias de aula é aquela monotonia de estudos, 

disciplina, recreios. Nos primeiros três dias chegava à noite 

esfalfado, durante o dia estava tanto. Agora já me reavi. Se não 

fosse uma vida interior, Papai, que alimenta e entusiasma, esse 

regime exterior seria arqui-intolerável.  Mandei o Touquedec 

[livro que devolveu ao seu pai] porque atualmente não o estava 

precisando e se dele precisar, o encontro na Faculdade São Bento 

à disposição. [Recebi de] um dos advogados, meus alunos, um 

livro onde uma ou outra coisa útil achei e que me interessou e me 

forneceu – vindos de outro horizonte – boas contribuições e 

exemplos: o L’esprit du Droit Romani de Von Hernig, traduzido 

ao francês. Estou acabando o volume 1o. A gente repara 

facilmente que o autor está em atraso, que a sua interpretação da 

romanidade pagã é ligeiramente unilateral, força um tanto a 

mesma nota. Mas a par disto, gostei muito de encontrar aí uma 
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tese ótima e cara sobre a origem do Estado surgido do seio da 

coletividade e não de um patriarcado sério. Mas também eu não 

vou generalizar: pode ter havido Estados nascidos de comunidade 

e outros evoluídos do patriarcalismo e outro ainda de modo que 

uma tese sobre a origem do Estado em geral não se sustenta. 

Além disso, estando eu a fazer um inquérito sobre o 

conhecimento que Blondel chama prospectivo, encontrei no 

progresso do Direito Romano, que passou do implícito ao 

explícito, da unidade sintética e concretizada à clareza das 

noções, à distinção dos fatores, exemplos preciosos e sem 

‘preconceitos’ do que procurava. E assim cada vez mais estou 

sendo levado à idéia de que uma inquirição das origens e da 

evolução é indispensável à filosofia que não quer isolar-se do 

concreto. Vi uma confirmação dessa idéia no Itinéraire, mas já a 

formular antes dizendo que ‘a paleontologia é uma base 

experimental da filosofia humana do homo sapiens’ .  Porque as 

mesmas considerações não cabem ao antropomorfos. Percebe o 

Sr. o motivo de minha curiosidade pela história antiga e pela pré-

história? Agradeço muito ao Sr. os dois livros doados à 

biblioteca.” 8 de março de 1933. 29 

 

No início do ano de 1934, obedecendo às ordens dos seus superiores, Roberto 

viajou para a Argentina,  para estudar Teologia nas Faculdades do Colégio Máximo de 

San Miguel,  na Província de Buenos Aires, na casa dos jesuítas, onde permaneceu até 

1937. Nessa fase de estudos, Roberto demonstrou a sua capacidade intelectual nos 

contatos e relacionamentos, sobretudo no campo filosófico. Teve expressivos contatos de 

ordem filosófica e cultural com professores universitários, autores de renomado valor, 

jornalistas e articulistas. Trabalhou na organização e melhoria da biblioteca do Colégio 

Máximo, foi convidado pelo diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires para iniciar a 

                                                           
29 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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catalogação das obras de teologia da mesma e contribuiu para a formação da coleção 

Stromata – arquivos de Filosofia e Teologia – e dos Fascículos de la Biblioteca. Na 

Argentina, ele foi a alma do surgimento de um grupo preocupado com a formação 

intelectual e apostólica. Foi um grande colaborador da revista Estúdios, além da criação 

do Archivos de Sociologia y Filosofia Social, que era editado trimestralmente. 30 

A coleção Stromata, publicada em três volumes, era formada por diversos artigos 

de Sociologia, Filosofia Social e Psicologia. O primeiro volume foi publicado no ano 

1938 e continha dois artigos de escritores brasileiros, Alceu de Amoroso Lima e o Padre 

Roberto Sabóia de Medeiros, S. J.. [figura 3, p. 26] 

O Padre Sabóia elaborou um estudo crítico, intitulado “Ensayo de Filosofia 

Concreta Social Y Jurídica”, em que apresenta os pensamentos do filósofo social H. 

Pesch, e a idéia da chamada ‘solidariedade’. Nesse artigo são apresentados os 

ensinamentos do catolicismo e as verdades da filosofia tradicional na questão social.  

 

[...] “A solidariedade é um fenômeno humano real e como tal não 

é especificamente um elemento de filosofia social. É impossível 

para o homem viver só. A imensa colaboração que pede cada ser 

humano, ainda que recém-nascido, forma toda uma teia de causas 

e efeitos remotos e próximos que conectam cada homem ao seu 

princípio e a seu fim. O homem não tem a iniciativa nem a última 

palavra no complexo total da sua vida. A necessidade de se 

completar, a interdependência de homem a homem, de cada 

homem com respeito ao seu meio ambiente, formam a 

solidariedade natural que chamamos de ‘família humana’, 

‘espécie humana’ e ‘gênero humano’. A solidariedade natural é o 

nome de uma realidade ontológica.” [...] 31 

 

                                                           
30 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
31 Pe. R. S. de Medeiros, S. J., “Uma Filosofia Social: O Solidarismo de Heinrich Pesch” in Stromata, vol. 1, pp. 108-

109. 
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O segundo volume da Stromata, intitulado Bios y Psique foi publicado em 1939, 

quando o Padre Sabóia já havia retornado ao Brasil. Nele se encontra seu artigo intitulado 

Ensayo de Pré-psicologia – Substância o Estructura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: CAPA DA REVISTA STROMATA 

FONTE: BIBLIOTECA DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO  



Capítulo 1: A Vida e a Obra do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J.  

 

27  

  
 

Nos dias 17 e 18 de dezembro de 1936, Roberto recebeu o Sub-Diaconato e o 

Diaconato na capela do Colégio Máximo, em San Miguel, das mãos do bispo Monsenhor 

Antonio Serafini, e no dia 19 de dezembro recebeu o Presbiterato na Igreja do Colégio 

Del Salvador dos Padres Jesuítas, em Buenos Aires, em cerimônia oficiada pelo 

Monsenhor Antonio Rocca, bispo titular de Augusta e auxiliar do Arcebispo 

Metropolitano. 32 

Ele preparava o seu trabalho final do curso de filosofia em 1937, cujo tema 

versava sobre René Descartes, quando relatou ao seu pai: 

 

[...] “Como o senhor sabe, o meu tema vai ser “A Sabedoria 

Cartesiana e Necessidade de Sua Superação”. O conceito de 

Descartes sobre  a sabedoria não passou de um conceito de 

ciência. É a sabedoria que equivale ao bom senso, que está em 

poder atual de todos e que consiste na simples aplicação das 

faculdades naturais. Porém, a prática e certos pré-requisitos que 

ele exige ao noviço de seu sistema comporta uma realização 

efetiva da sabedoria, à qual ninguém escapa em certa medida. 

Entendo por sabedoria o que expus no “Artigo Sobre a 

Universidade”. Pede-lhe a bênção o filho querido, Roberto.”  3 de 

abril de 1937. 33 

 

 [...] “Os acontecimentos agora se precipitam. Receberei as teses 

para o exame Ad Gradum: 3 horas de exame escrito e 2 de exame 

oral. Tenho quatro  meses de preparação. Seria ‘canja’ se não 

estivesse dividido terrivelmente. Estou procurando finalizar tudo. 

Mas a lei ontogenética pela qual as coisas reciprocamente se 

reclamam e exigem, não só numa série reta, senão circularmente 

como vozes laterais provocadoras, me arrasta de uma maneira 

                                                           
32 Pe. J.  C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 66. 
33 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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feroz. Estou passando à máquina o primeiro capítulo do estudo 

sobre Descartes: “ O Homem Descartes”, cinqüenta ou sessenta 

páginas. Analisei as regras para a direção do engenho e o aspecto 

gnosiológico do discurso sobre o método. Fica faltando o aspecto 

ontológico com o problema da finalidade, o aspecto moral, ação, 

etc. O filho querido, Roberto.” 18 de julho de 1937. 34  

 

Após o término da fase de estudos, os jesuítas são submetidos a um segundo 

noviciado 35 quando praticam os “Exercícios Espirituais” de Santo Inácio de Loyola, 

aprofundam-se nas Constituições da Companhia de Jesus e se preparam para a vida de 

ministérios da sua Ordem. 36 

Essa fase foi cumprida pelo Padre Sabóia no ano de  1938, no colégio São José, 

dos jesuítas, em Pareci Novo, no Rio Grande do Sul, onde realizou conferências 

filosóficas intituladas “Dinâmica Espiritual”, “Horizonte da Espiritualidade”, “ Aporética 

Humana” 37 e  “Ontologia da Angústia”. 38 

Dessa maneira, após dez meses de provação, o Padre Sabóia passou algumas 

semanas em Buenos Aires e  retornou a São Paulo no dia 9 de janeiro de 1939, não 

somente como um padre, mas também como filósofo e professor de vasta cultura.Foi 

recebido pelos seus inúmeros amigos, com quem nunca deixava de se comunicar. Nesse 

primeiro período da sua vida apostólica, ele ensinou religião aos alunos mais adiantados 

do Colégio São Luís e do Instituto Superior de Cultura Religiosa Mater Boni Consilii, 

freqüentados pela elite social paulista. Pregou ainda os ‘Exercícios Espirituais’ de Santo 

Inácio de Loyola a grupos de empresários.  Nessa fase, a partir de 1939,  iniciou seu 

apostolado entre os operários da periferia da cidade de São Paulo, enquanto realizava 

simultaneamente outras atividades apostólicas no Rio de Janeiro. 39 

                                                           
34 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
35 Também chamado de “Terceira Provação”. 
36 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 66. 
37 Estudo das aporias. 
38 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 66. 
39 Ibidem, p. 67. 
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Durante os anos de 1940 e 1941 suas atividades nas duas metrópoles perduraram, 

obrigando-o a contínuas viagens aéreas.  A partir de 1941, o Padre Sabóia foi enviado 

pelos seus superiores para exercer as suas atividades apenas em São Paulo, indo morar na 

Residência de São Gonçalo, junto à igreja homônima, localizadas no centro de São Paulo, 

na Praça João Mendes. Ali passou os derradeiros quatorze anos de sua vida, exercendo o 

seu apostolado, que se assentava nas pilastras da ação social assistencial, educacional e 

doutrinária, sendo coadjuvado por um grupo de fiéis colaboradores. 40 

 O Padre Sabóia exerceu o seu apostolado social na Província do Brasil Centro-

Leste, quando ainda era chamada Província do Brasil Central. Para entendermos o que 

era essa província dos jesuítas, devemos saber que no período compreendido entre os 

anos de 1911 e 1925, a Companhia de Jesus havia dividido o Brasil em três regiões, para 

as suas missões: a Missão Meridional, que compreendia os Estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná, que foi confiada aos Padres vindos da Província Germânica; 

a Missão Central, que compreendia os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo e Goiás, que foi confiada aos Padres vindos da Província Romana 

e a Missão Setentrional compreendendo os Estados do Norte e Nordeste do Brasil, que 

foi confiada aos Padres vindos da Província Lusitana. 41  

Em fins de 1925, a divisão jurídica dos jesuítas, que se chamava até então Missão 

da Província Romana no Brasil Central, compreendendo os Estados de Mato Grosso, 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Espírito Santo, foi 

elevada a Vice-Província Independente da Europa, e a partir de 1926 teve como Superior 

Provincial o Padre João Batista du Dréneuf. 42  

Posteriormente, essa Vice-Província foi transformada na Província do Brasil 

Central que, a partir do ano de 1972, recebeu a designação de Província do Brasil Centro-

Leste. Foi justamente nesta Província dos jesuítas que o Padre Sabóia exerceu o seu 

apostolado social, quando ainda era chamada Província do Brasil Central.  

 

                                                           
40 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 73. 
41 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 27. 
42 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 39. 
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FIGURA 4:  FOTO DO PADRE ROBERTO SABÓIA DE MEDEIROS  

FONTE:   FEI – 50 Anos – Uma Cronologia, p. 7. 
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2. A AÇÃO SOCIAL 

 

2.1. AS “SEMANAS DE AÇÃO SOCIAL” E O APOSTOLADO SOCIAL 

 

 O religioso Dom Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942) foi importante 

personagem da Igreja Católica no Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. Nasceu na cidade do Espírito Santo do Pinhal, no Estado de São Paulo, em 1882. 

Ingressou no Seminário Menor Diocesano de São Paulo em 1894, e devido ao seu 

aproveitamento nos estudos, foi estudar filosofia na Itália, na Universidade Gregoriana de 

Roma. Após ter sido ordenado sacerdote e ter obtido o título de Doutor da Igreja, voltou 

ao Brasil em 1904 e passou a exercer o sacerdócio na Paróquia de Santa Cecília, em São 

Paulo, Capital. 

 Em 1910 foi sagrado bispo auxiliar do Rio de Janeiro e em 1916, atendendo a um 

convite do cardeal Joaquim Arcoverde, assumiu a arquidiocese de Olinda e Recife, em 

Pernambuco, onde trabalhou ativamente na pastoral e evangelização das comunidades. 

Procurava sempre incrementar a participação dos católicos na vida social e política do 

país. Por ocasião da sua posse como arcebispo metropolitano de Olinda, ainda em 1916, 

Dom Sebastião Leme redigiu uma Carta Pastoral dirigida aos seus diocesanos, 

apresentando as seguintes ponderações: 

 

[...] “Na verdade, nós católicos somos a maioria do Brasil e, no 

entanto, católicos não são os princípios e os órgãos da nossa vida 

política. Não é católica a Lei que nos rege. Da nossa fé 

prescindem os depositários da autoridade. [...] Leigas são as 

nossas escolas, leigo o Ensino. [...] Enfim, na engrenagem do 

Brasil oficial não vemos uma só manifestação de vida católica. 

[...] Somos, pois, uma maioria ineficiente. Eis o grande mal.” 43 

 

                                                           
43 L. P. R. Gabaglia, O Cardeal Leme (1882-1942), pp. 67-68. 
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 Foi com base nessas constatações que Dom Sebastião Leme lançou os 

fundamentos para um programa de reivindicações a serem alcançadas por meio da 

mobilização dos católicos.  

Dom Sebastião Leme voltou ao Rio de Janeiro em 1921 com as funções de 

arcebispo coadjutor, e em julho de 1930 foi elevado a Cardeal pelo papa Pio XI. Após o 

falecimento do cardeal Arcoverde, assumiu a arquidiocese do Rio de Janeiro. O cardeal 

Leme lutou para combater o anticlericalismo que existia nos meios intelectuais e políticos 

daquela época, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seu intenso trabalho religioso de 

evangelização também procurava defender o catolicismo. Apesar do reconhecimento, por 

parte do governo, de que o catolicismo era a religião com maior contingente de fiéis 

seguidores, mostraram-se infrutíferas as tentativas de conseguir que o ensino religioso 

fosse obrigatório nas escolas públicas. A Igreja queria ser reconhecida publicamente 

como a Instituição que representava a maioria dos brasileiros na sua crença religiosa e o 

clero desejava usar as estruturas do Estado para expandir a sua influência. O Cardeal 

Leme conseguiu organizar o clero e movimentar os católicos, criando associações 

católicas e até jornais, como A Gazeta do Povo. 

 A estátua do Cristo Redentor, erigida no cimo da montanha do Corcovado, na 

cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 12 de outubro de 1931. Dom Leme 

promoveu uma grande movimentação de leigos, nessa ocasião, a exemplo do que já havia 

feito no mês de maio desse mesmo ano, em uma concentração envolvendo clérigos e 

fiéis, sob a invocação de Nossa Senhora Aparecida. 44 

 Os jornais do Rio de Janeiro publicaram com destaque notícias sobre todas as 

solenidades ocorridas na inauguração.  

 

“A semana do monumento a Cristo Redentor, que se ergue no alto 

do Corcovado, constituindo-se a maior estátua do mundo, 

encerrou-se ontem.” [...] “A despeito da chuva que durante todo o 

dia caiu sobre esta Capital, as solenidades da bênção da estátua e 

da Missa Campal no Stadium do Fluminense nada perderam da 

                                                           
44 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 32. 
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sua pompa litúrgica. O povo compareceu a ambas sem que o mau 

tempo lhe arrefecesse o entusiasmo com que nesses últimos oito 

dias vem participando das festas realizadas aqui desde o dia 4 

corrente.” [...] “ O ato culminante de domingo foi a Hora Santa do 

Brasil, realizada na Matriz de Sant’Anna.” [...] “Pela cúpula, de 

espaço a espaço, panejavam-se bandeiras do Vaticano e do Brasil. 

Bem ao centro, via-se uma grande coroa dourada, forrada de 

púrpura. Desprendiam-se dela quatro fitas largas de cor vermelha, 

descendo até ao meio de quatro colunas. Simbolizava essa coroa a 

realeza de Cristo entre os homens. O povo se comprimia nas 

partes laterais e ao fundo, no recinto da igreja.” [...]  “Quinze 

minutos depois das dezesseis horas dava entrada no templo o 

Cardeal Legado [Dom Sebastião Leme]. Sua Eminência dirigiu-se 

à capela-mor, ocupando depois das orações a curul 45 cardinalícia 

que lhe fora destinada.” [...] Diário de Notícias, 13 de outubro de 

1931. 46 

 

“Trafegaram pela manhã quatro trens especiais [na Estrada do 

Corcovado] destinados respectivamente ao transporte do chefe do 

governo [Getúlio Vargas] e membros da administração, do 

Cardeal Dom Leme, prelados e figuras do clero, da imprensa e 

dos convidados especiais.” [...] “Houve inicialmente a bênção do 

monumento, cerimônia em que oficiou o Cardeal Dom Leme, 

seguindo-se a Missa Solene celebrada por Dom Aloísio Masella, 

Núncio Apostólico.” [...] “Dom Sebastião Leme leu na cerimônia 

                                                           
45 Cadeira especial para grandes dignatários. 
46Apud J. M. Weguelin, “Cristo Redentor”, O Rio de Janeiro através dos Jornais, 1931, pp. 2-3; 

http://www2.uol.com.br/rionosjornais/rj33.htm, 3 jan. 2006.  
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uma bula declarando enthronizada a imagem de Cristo no Brasil.” 

A Noite, 12 de outubro de 1931. 47 

 

 Ao que parece, essa intensificação do trabalho pastoral de Dom Leme visava não 

apenas lutar contra o anticlericalismo, difundir a fé católica e organizar o clero, mas 

também, pela manifestação de força, colaborar e ao mesmo tempo pressionar o governo 

para conseguir benefícios, recuperar e consolidar a imagem e a influência da Igreja 

Católica junto à sociedade.  

 A Igreja Católica no Brasil tinha a preocupação de reconquistar o poder, a 

influência e o espaço perdidos no cenário nacional, depois do Decreto de 1890, do 

governo republicano provisório, que promoveu a separação definitiva entre Igreja e 

Estado e estabeleceu um Estado republicano laico. Dom Leme organizou em 1933 e 

dirigiu a Liga Eleitoral Católica – LEC, associação civil de âmbito nacional, cujo 

objetivo era apoiar candidatos de diversos partidos que concordassem com seu programa, 

na eleição para a Assembléia Nacional Constituinte, marcada para o mesmo ano. Ele 

também moveu intensa campanha contra as pretensões do pedagogo Anísio Teixeira à 

frente da Secretaria de Educação do Distrito Federal, durante a gestão de Pedro Ernesto 

Batista na prefeitura do Distrito Federal. Anísio Teixeira era alinhado ao Movimento da 

Escola Nova e defendia um ensino público gratuito e laico, o que contrariava o projeto 

educacional da Igreja Católica, que apoiava o ensino religioso nas escolas públicas. O 

afastamento de Anísio Teixeira da Secretaria ocorreu após ter sido acusado de 

envolvimento na “Intentona Comunista” de 1935. O cônego Olímpio de Melo, que era 

apoiado por Dom Sebastião Leme, substituiu Pedro Ernesto Batista na prefeitura do 

Distrito Federal e instituiu o ensino religioso nas escolas públicas da capital federal, a 

cidade do Rio de Janeiro.  

 Pode-se dizer que a estratégia proposta pela hierarquia católica no Brasil era uma 

conduta de aceitação da situação pública, sem questionar a sua legitimidade. Ela 

                                                           
47 Apud J. M. Weguelin, “Cristo Redentor”, O Rio de Janeiro através dos Jornais, 1931, p.3; 

http://www2.uol.com.br/rionosjornais/rj33.htm, 3 jan. 2006. 
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respeitava o governo porque este era o detentor da autoridade e responsável pelo bem 

comum, mas sempre lutava para obter condições de vida mais cristãs para o Brasil. 

 Os jesuítas, assim como outras ordens religiosas, tomavam conhecimento da luta, 

da postura religiosa, das obras e dos movimentos religiosos promovidos pelo cardeal 

Dom Leme e os apoiavam integralmente. Apesar desses movimentos não serem uma 

novidade, uma vez que desde o ano de 1871 já existia o “Apostolado da Oração” e desde 

1909 existiam as “Congregações Marianas”, havia uma diferença, pois além do aspecto 

religioso, social e doutrinário, os movimentos promovidos por Dom Leme tinham 

também o objetivo de conseguir  formar grupos de pressão que poderiam fazer renascer a 

prática religiosa na vida pública. A partir disso, a estratégia era usar o poder para 

promover a influência da Igreja.  

 Em 15 de junho de 1936 foi fundado, no Rio de Janeiro, nos termos da lei civil, o 

“Grupo de Ação Social”, que passou a atuar na promoção e organização das “Semanas de 

Ação Social”, em todo o Brasil. 48 A “I Semana de Ação Social” reuniu-se na cidade do 

Rio de Janeiro, no mês de setembro de 1936. As semanas sociais, como movimento 

social católico, já existiam na Alemanha, na Áustria, na Suíça e na França. 49 Esse 

“Grupo de Ação Social” procurava agir em conformidade com a doutrina social da Igreja, 

e agir o mais imediatamente possível.  

 A Igreja Católica, no pontificado do Papa Leão XIII (1810-1903) 50, 

especialmente, vinha dando atenção marcante às questões sociais, pois percebia o 

crescimento e o avanço das idéias socialistas, anarquistas e anticlericais entre o 

movimento operário. Com a progressiva perda do poder de influência da Igreja entre a 

classe trabalhadora, o Papa fez exortações por meio de cartas, sermões e pela publicação, 

em 1891, da primeira encíclica social, a Rerum Novarum. O principal objetivo dessa 

encíclica era posicionar-se contra a exploração do operário pelo detentor dos meios de 

produção, e nela o Papa sugeria a união entre as classes para combater essa situação.  

                                                           
48 A. Calado, Padre Roberto Sabóia de Medeiros – Um  dos Grandes Pioneiros do Apostolado Social no Brasil,  p. 11. 
49 Pe. P. A. Maia S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 78. 
50 O pontificado de Leão XIII  iniciou em 20/02/1878 e terminou em 20/07/1903. 
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A Igreja Católica no Brasil promovia a contraposição ao comunismo, mas não se 

inclinava para o integralismo, procurando orientar os católicos a apoiar as autoridades 

constituídas, para que houvesse a manutenção da ordem social e a preservação do 

patrimônio ameaçado. 51 A Ação Integralista Brasileira foi um movimento fascista criado 

em 1932, sob a liderança de Plínio Salgado, e era orientado politicamente para a 

“direita”. A ideologia e as práticas fascistas não eram estranhas às classes dominantes e 

seus representantes políticos, mesmo antes da revolução de 1930. Getúlio Vargas, Góes 

Monteiro e Francisco Campos já haviam se manifestado clara e abertamente como 

partidários do fascismo. 52 

  Na primeira metade da década de 1930 criou-se uma elite intelectual leiga que 

permitiu a rearticulação do discurso da Igreja com a sociedade. No entanto, no Concílio 

Plenário de 1939, privilegiou-se a hierarquia dos bispos e sacerdotes da Igreja Católica, 

em detrimento do segmento leigo. Todos os documentos e conclusões deste Concílio 

foram escritos em latim e não foram traduzidos para a língua portuguesa, o que 

evidenciava um afastamento ou alienação em relação aos leigos da Igreja no Brasil.  

Na Companhia de Jesus, este modelo parece ter permanecido até o ano de 1965, 

com os jesuítas sendo considerados os únicos sujeitos apostólicos da Companhia, e dessa 

forma os leigos e o povo, em geral, não passavam de destinatários dos trabalhos 

doutrinários dos sujeitos apostólicos. A tarefa de ensinar, governar e santificar competia 

unicamente ao clero, existindo, portanto, um poder sagrado e uma índole secular. Essa 

postura era usual em toda a Igreja Católica. 53 

Após o Concílio Vaticano II em 1965, surgiu um novo paradigma, em que os 

leigos passaram a ser considerados colaboradores e protagonistas, ou seja, criou-se uma 

consciência da vocação leiga e um diálogo com a participação dos leigos, que também 

passaram a dar um testemunho da fé. 54 Houve o reconhecimento de uma diversidade de 

                                                           
51 Pe. P. A. Maia S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 32. 
52 L. A. Cunha, A Universidade Temporã. O Ensino Superior da Colônia à Era de Vargas, p. 214. 
53 Pe. J. R. Rohr, S. J., “Novo Sujeito Apostólico e Pedagogia Inaciana” in V. Serafin, org., IV Congresso Inaciano de 

Educação, pp. 119-120. 
54 Ibidem. 
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serviços que os leigos podiam oferecer, especialmente na formação e na colaboração 

apostólica, e criou-se uma força maior nos novos ministérios das pessoas não ordenadas.  

Neste novo paradigma, é possível diferenciar os seguintes conceitos: o ‘sujeito’ 

que faz, que realiza, e é capaz de direitos e deveres; o ‘sujeito apostólico’, que exerce 

atividades relacionadas com o apostolado, e o ‘novo sujeito apostólico’, surgido quando 

passa a existir uma responsabilidade compartilhada entre jesuítas e leigos. 

Além de existir uma valorização da vocação e da missão laical na figura do ‘novo 

sujeito apostólico’, a sua importância cresce à medida que decresce o contingente dos 

religiosos da Companhia. Isto fica claro nas palavras do Superior Geral da Companhia de 

Jesus, Padre Peter Hans Kolvenbach S.J.:  

 

[...] “De um lado, cresce o número de leigos que se interessam 

vivamente pela via inaciana no seguimento de Jesus Cristo. De 

outro lado os jesuítas se dão conta, de maneira nova, da força 

quantitativa e qualitativa deste movimento de leigos, de seu 

desejo de compartilhar plenamente das riquezas do legado 

espiritual de Inácio e de seu valor e importância para a missão 

evangelizadora da Companhia e da Igreja. Vivemos hoje na era 

do laicato. O Concílio Vaticano II, inspirado pela visão 

neotestamentária do povo de Deus, aprofundou a vocação e a 

missão de quantos, pela fé e o batismo, participam da vida e da 

comunidade cristã. Todos são responsáveis pela edificação da 

Igreja e o anúncio do Evangelho a todos os povos”. 11 de 

dezembro de 1992. 55 

 

 Essas transformações na Companhia de Jesus apenas demonstram a sua adaptação 

às condições dos novos tempos e o reconhecimento da necessidade de atualização e de 

                                                           
55 Pe. P. H. Kolvenbach, S. J., Visita do Padre Geral ao Brasil. Alocuções e Homilias, p. 101. No dia 7 de janeiro de 

2008 começou, em Roma, a 35ª Congregação Geral da Companhia de Jesus, da qual participaram 225 jesuítas de todo o 

mundo, para eleger seu novo Superior Geral, sucessor do Pe. Kolvenbach, S. J., que apresentou a sua renúncia no 

começo da Congregação. 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

38 

  
 

articulação dos propósitos da sua atuação religiosa junto à sociedade. Esta também era a 

maneira de pensar do Padre Sabóia, que pode ser comprovada no seguinte trecho da carta 

enviada ao seu pai, José Viriato Sabóia de Medeiros, datada de 17 de novembro de 1938: 

 

[...] “Desde o princípio a atividade jesuítica se caracterizou por 

uma rigorosa adaptação à realidade. Foi regularizada pela 

obediência inteligente que coopera com o que manda e foi de 

uma eficiência surpreendente. Isto tanto na China como no 

Paraguai; na Europa, em cátedras ou em missões. Venha, pois, 

o que vier. Por minha parte, estou disposto a não deixar as 

coisas como as encontrar” [...] “Pede a bênção o filho querido, 

Roberto.” 56 

 

Nos tempos dos padres jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, no século 

XVI, o Brasil era uma colônia portuguesa e o apostolado era coerente com a proposta de 

catequese daquela época. No século XIX, as relações entre Igreja e Estado se 

encaminhavam para uma completa separação entre o poder temporal e o espiritual. Nas 

primeiras décadas do século XX, a Igreja Católica no Brasil tinha interesse e preocupação 

em ampliar a sua área de influência entre as classes dirigentes, latifundiários e 

plantadores de cana-de-açúcar e café. 

 Com o desenvolvimento urbano-industrial brasileiro e a crescente participação das 

massas urbanas no jogo político, a partir de 1930, principalmente, aumentou a pressão 

das camadas mais baixas da população por maiores oportunidades educacionais. Durante 

a Primeira República, as escolas técnicas industriais e agrícolas eram destinadas aos 

desprivilegiados, às crianças pobres, órfãs, abandonadas, como ficava claro nos seus 

objetivos de “regeneração através do trabalho” 57 Este sistema de educação oferecia aos 

desprivilegiados uma oportunidade de ascensão social, através de um processo de 

‘mobilidade limitada’, já que as escolas técnicas e os cursos normais não permitiam 

                                                           
56 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
57 J. Nagle, Educação e Sociedade na Primeira República, p. 164. 
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acesso à universidade. A expansão do sistema educacional se fazia mediante um processo 

em que a mobilidade social era controlada. 58 

 Em vários discursos do Presidente Getúlio Vargas, entre 1932 e 1934, ele 

manifestou a sua preocupação com a instrução profissional e técnica na solução do 

problema da educação nacional.  

 

“A instrução que precisamos desenvolver, até o limite extremo 

das nossas possibilidades, é a profissional e técnica. Sem ela, 

sobretudo na época caracterizada pelo predomínio da máquina, é 

impossível o trabalho organizado.” 59 

 

 As condições sociais vigentes nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 

especial, que pertencem à Província jesuíta do Centro-Leste, são de fundamental 

importância para a pesquisa proposta neste trabalho. Elas se revestem de uma 

significação muito especial, pois forneceram à Companhia de Jesus os rumos de sua 

atuação na missão de propagar a fé através da ação social e da criação de instituições 

educacionais, que foram seus empreendimentos relevantes nessa Província.   

 A espinha dorsal da atuação de qualquer ordem religiosa cristã funda-se nas 

diretrizes da Santa Madre Igreja. A opção pelos pobres feita por Ela confirma e reforça o 

empenho da Companhia de Jesus no serviço da fé e promoção da justiça. Para os jesuítas, 

além de se tratar de uma opção fundada no Evangelho, baseia-se também nos Exercícios 

Espirituais de Santo Ignácio de Loyola, nas Constituições da Companhia de Jesus e nos 

exemplos anteriores da prática pastoral ministrada pelos primeiros jesuítas. 60 

 Na 28ª Congregação Geral da Companhia de Jesus, realizada em 1938, foi dada 

muita importância às concentrações operárias e camponesas e à formação da mentalidade 

religiosa e social dos alunos dos colégios jesuítas, baseada no “Paradigma Pedagógico 

Inaciano”. Foram discutidas e incentivadas as criações de “Centros de Ação Social” no 

                                                           
58 A. C. Oliven, “Sistemas de Educação e Modelos de Mobilidade Social: Os Casos da Inglaterra, Estados Unidos e 

Brasil”, p. 116. 
59 G. Vargas, A Nova Política do Brasil, p. 119. 
60 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 42. 
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Brasil, pois já existiam centros sociais similares em outros países, tais como a Social 

Order, nos Estados Unidos da América, fundada em janeiro de 1889, a Action Populaire, 

fundada na França em 1903 e o “Fomento Social”, fundado na Espanha. 

 Com o início do processo de industrialização no Brasil, os centros urbanos 

cresceram e uma das conseqüências desse processo foi o aumento da quantidade de 

famílias que viviam em situação miserável e do número de trabalhadores que não 

ganhavam o necessário para o seu sustento e o de sua família. Enquanto esse fenômeno 

ocorria na região sudeste do Brasil, ocorria um êxodo rural nas demais regiões, com a 

expulsão de trabalhadores de suas terras, motivada pela seca ou pela expansão dos 

latifúndios. Esses trabalhadores sem terra migravam para as cidades, buscando melhores 

condições de sobrevivência e de trabalho. Assim, iam engrossando a quantidade de 

favelas e de cortiços, de pessoas desempregadas, com pouca ou nenhuma qualificação 

para o trabalho, fixadas em sua maioria nas periferias das cidades, longe dos locais de 

trabalho, com transporte insuficiente e sem condições de acesso aos escassos e 

deficientes serviços públicos disponíveis, tais como saúde, educação e assistência social.  

 A hierarquia da Igreja Católica percebeu que, ao lado de iniciativas individuais de 

cunho caritativo, era necessária a fundação de instituições que dessem assistência a estes 

grupos de pessoas carentes, com os propósitos de amenizar a situação de pobreza e 

contribuir para manter a ordem social e política, ameaçadas pelas idéias revolucionárias 

dos socialistas e comunistas. Tais idéias alastravam-se entre os operários das indústrias 

na primeira metade do século XX, que foi marcada pela ascensão e crescente demanda do 

movimento operário urbano, exigindo respostas do Estado e dos empresários às suas 

reivindicações. Esse ambiente social, em que o Padre Sabóia viveu, proporcionou-lhe as 

condições necessárias para que exercesse a sua ação social.  

 No período compreendido entre os anos de 1946 a 1956, diversos documentos 

importantes foram divulgados pela Companhia de Jesus, versando sobre o apostolado 

social. Entre eles é significativo o documento “Instrução sobre o Apostolado Social”, 

divulgado no ano de 1949, que mostra a necessidade do apostolado social diante da 

expansão do comunismo ateu e das injustiças do liberalismo econômico. 61 

                                                           
61 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 42. 
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Além de tratar da miserável condição espiritual e material das massas proletárias, 

tal documento explicita que a ação social não deve ser confundida com caridade social, 

que é uma relação de amor ao próximo vivida em função da perda da qualidade de vida 

das pessoas, como acontece com os idosos, os órfãos, os enfermos, que se tornam 

incapazes de se ajudarem a si mesmos.  

O apostolado social que se pretendia desenvolver visava o bem dos operários, 

homens sãos, na plenitude de suas forças, e que devido à injustiça da ordem social 

vigente na época, estavam desempregados ou não ganhavam o suficiente para viver. Esta 

ação social pretendia proporcionar aos homens, a todos, se possível, o suprimento de bens 

materiais necessários para que não se sentissem oprimidos, desprezados e expostos a 

provações que eram tão comuns nas sociedades. 

 

2.2. O “INSTITUTO DE DIREITO SOCIAL” E A “COMISSÃO PERMANENTE 

DE AÇÃO SOCIAL” 

 

 O Padre Sabóia estudava e conhecia muito bem a doutrina social católica. Mas o 

seu conhecimento não se limitava apenas ao estudo. Ao se fixar na cidade de São Paulo, 

exibiu uma preocupação constante, que o atormentava: a questão social. No texto de uma 

carta escrita ao seu pai em1934, afirmava: “Isso de estar assistindo, de fazer castelos no 

ar, criticar para destruir, de temer compromissos, não tem sentido”. 62 

Podemos dizer que a sua obra se assentou em dois pilares: a educação e a ação 

social. Adotava o lema: antes de agir, saber; e para agir e saber, orar.  63 Por outro lado, 

ensinava aos seus discípulos que seria nocivo esperar saber muito, esperar entender tudo, 

aclarar todas as dúvidas e só depois então agir. “Convém imediatamente entrar na ação 

social, como membro que cumpre ordens”, dizia ele. 64  

                                                           
62 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
63 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 42. 
64 Pe. J.  C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 82. 
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Desde 1936 o Padre Sabóia trabalhava com um grupo de leigos católicos no Rio 

de Janeiro, e em 1939 tomou conhecimento das “Semanas de Ação Social” que eram 

promovidas pelo cardeal Dom Sebastião Leme da Silveira Cintra.  

O Instituto de Direito Social instalou-se em 17 de junho de 1939, na “Sala João 

Mendes Junior” da Faculdade de Direito de São Paulo, sob a presidência do professor 

Soares de Faria. Compuseram a mesa diretora da solenidade de instalação, além da 

diretoria do Instituto, representantes das autoridades civis e eclesiásticas da capital 

paulista. 65 O Padre Sabóia foi nomeado Assistente Eclesiástico da instituição, sendo 

também um dos seus membros fundadores. A criação desse instituto é relatada pelo Padre 

Sabóia ao seu pai, nas seguintes cartas do ano de 1939: 

 

[...] “Quanto a ir a Friburgo em junho seria para mim enorme 

transtorno, pois já está organizado e será logo inaugurado o 

Instituto de Direito Social. Todo domingo, à tarde, vou com 

numerosa rapaziada pelos bairros operários de São Paulo onde 

damos catecismo e, além disso, há os estudos para os quais só 

terei tempo nas férias de julho. Adeusinho, Roberto.” 7 de maio 

de 1939. 66 

 

[...] “Já nos reunimos no Instituto de Direito Social para escolher 

temas de estudo. Distribuímos em 15 capítulos. O problema da 

sindicalização exige, antes de qualquer influência, que se forme 

um corpo de doutrina comum. Vamos percorrer, num curso 

esquemático, os grandes pontos da Doutrina Social Católica, 

acompanhando-os das principais leis sociais brasileiras, que o Dr. 

Souza Neto reuniu num grosso volume editado pela Livraria 

Saraiva” [ ... ] . 1 de junho de 1939. 67 

                                                           
65 Pe. J.  C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. – Apóstolo da Ação Social, p. 39. 
66 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
67 Ibidem. 
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[...] “Acabei de escrever os três sermões que pronunciarei no São 

Bento nos dias 08, 09 e 10 às 8:30 da noite. Na inauguração do 

Instituto de Direito Social, na qual não falarei, será no dia 17. O 

filho querido, Roberto.” 6 de junho de 1939. 68 

 

[...] “As atividades do Instituto de Direito Social são promissoras. 

Ficou combinado que eu daria aos membros um curso intensivo 

de Doutrina Social Católica. Logo depois, começaremos com 

várias séries de publicações, umas populares, outras científicas. O 

filho querido, Roberto.”  7 de julho de 1939. 69 

 

Em um relatório elaborado e enviado por carta ao R.P. Provincial, o Padre Sabóia 

explicou o que era o Instituto de Direito Social: 

 

“O Instituto de Direito Social, fundado para mais de um ano, 

congrega em São Paulo ótimos elementos de inteligência e de 

ação. O Instituto é como uma Academia, em que cada membro 

traz a sua contribuição ou se incumbe de algum estudo. Ao 

mesmo tempo, procura atuar pelos meios de difusão de idéias, as 

conclusões de seus estudos. Condição para entrar no Instituto é 

admitir a doutrina social da Igreja e trabalhar no campo social ou 

ter publicado algo de valor sobre assuntos sociais. Hoje o Instituto 

conta 45 membros divididos em duas categorias: o Conselho 

Diretor, composto pelos seus fundadores, os sócios, simpliciter.70 

Esse número que parece pequeno, já é grande demais, dada a 

natureza do Instituto, cujas reuniões são mensais e onde não há o 

tempo necessário para fazer um trabalho de cultivar intelectual ou 

                                                           
68 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
69 Ibidem. 
70 Simplesmente.  
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espiritualmente os presentes. Esta deficiência é em parte 

compensada pelo fato de que os membros são forçosamente 

levados a manusear literatura católica. Ao preparar trabalhos 

encomendados pelo Instituto, interessam-se por livros em que se 

exponha a doutrina social católica, livros que conduzem a outros 

onde os problemas decisivos sejam tratados de mais perto. Vários 

desses membros seguem as aulas do Instituto Superior de Cultura 

Religiosa. Atualmente os trabalhos em que se ocupam os 

membros do Instituto são o comentário do Código de Malines e o 

estudo feito por diversas comissões sobre algumas leis sociais 

brasileiras de importância moral e de possíveis conseqüências 

perigosas.” 71 

 

 O Instituto de Direito Social foi assim descrito por Antonio Francisco Cesarino 

Junior, um dos seus ilustres membros: 

 

[...] “ele fora fundado, sempre de acordo com os princípios da 

doutrina social católica e o seu setor de ação social, que fora 

confiado ao Padre Sabóia, teve o desempenho mais completo e o 

mais perfeito possível. Tomando como lema: ‘Quod deest me 

torquet’ – o que falta me atormenta – Padre Sabóia, o homem-

dínamo, o homem-ação, levou a sua palavra e o seu exemplo 

incansáveis a todos os bairros de São Paulo, criando escolas, 

dirigindo cursos, instalando clínicas populares, fundando revistas, 

escrevendo artigos, livros, falando pelo rádio, pela televisão, 

enfim prodigalizando a todos os necessitados o conselho, o 

estímulo e, principalmente, o seu eletrizante exemplo.” 72 

 

                                                           
71 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XV, número 5, junho de 1941, p. 308. 
72 A. Calado, Padre Roberto Sabóia de Medeiros. Um dos Grandes Pioneiros do Apostolado Social no Brasil, p. 12.  
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Tal atividade do Padre Sabóia no setor de ação social do Instituto a que se 

dedicara, foi sintetizada por Alceu de Amoroso Lima na frase: “Foi uma ponta de lança 

nas conquistas sociais”. 73 Ele também afirmou, usando o pseudônimo de Tristão de 

Athayde, que “a intervenção pessoal e criadora do Padre Sabóia” [...] “pode-se chamar de 

autenticamente pioneira e profética” [...] “Um pioneiro, como o Padre Sabóia, ou alguns 

leigos como Jorge Street ou Roberto Simonsen no plano empresarial, é que começaram a 

operar a transição entre o industrialismo individualista e espoliativo do início do 

protecionismo alfandegário e as primeiras tomadas de consciência social, que iam 

promover as primeiras manifestações de um capitalismo social ainda empírico dos 

meados deste nosso século [século XX] ” [...] “Em tudo isso [o Padre Sabóia] pôs em 

prática seus vastos conhecimentos teóricos e suas virtudes pessoais humaníssimas, que 

arrancaram sobretudo os empresários de sua estagnação social e prepararam de longe essa 

ascensão e tomada de consciência do operariado paulista” [...] 74 

O Padre Sabóia afirmou, em um artigo publicado na Revista Serviço Social, em 

1943, que a Igreja Católica, por sua natureza social e universal, tinha por missão infundir 

o amor e a caridade em todos os homens: 

 

“Que tem a ver a Igreja com o social? Se a nossa interpretação é 

exata e se no Novo Testamento só há uma lei, a caridade 

(Rom,13), a Igreja é a autêntica missionária do social, a que deve 

diretamente tratar do social. Da salvação do amor, da retidão do 

amor, da condução e da polarização do amor, das concretizações e 

encarnações do amor. Que em todas as coisas mais terrestres, um 

sindicato, ou uma sociedade anônima, seja adotada uma fórmula 

tal que o amor vá ao verdadeiro bem.” 75 

 

                                                           
73 A. Calado, Padre Roberto Sabóia de Medeiros. Um dos Grandes Pioneiros do Apostolado Social no Brasil, p. 12. 
74 T. de Athayde, “Um Pioneiro”, Folha de São Paulo (05 de setembro de 1980), p. 2. 
75 Pe. R. S. de Medeiros, S. J., “Apostolado e Realidade Social”, p. 14.  
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Quando houve a “Semana da Ação Social” em São Paulo, no mês de setembro de 

1940, o Padre Sabóia, devido à sua atuação, tornou-se o presidente das “Semanas de 

Ação Social” no Brasil. Ele se empenhou intensamente na preparação daquela “Semana”, 

como relatou ao seu pai, nas seguintes cartas enviadas no ano de 1940: 

 

[...] “Estou empenhado na preparação da quarta semana de ação 

social, que o arcebispo me encarregou de organizar. Espero que 

sairá coisa de arromba. Fui cavar uma subvenção do governo e 

hoje terei a resposta. Espero ansioso o decreto sobre as escolas 

profissionais. O filho Roberto”. São Paulo, 13 de junho de 1940. 
76 

 

[...] “Estou trabalhando intensamente na organização da semana 

da ação social: de tanto mais trabalho, quanto mais ela deve ser 

para movimentar a fundo as idéias e a prática. Quero apresentar 

logo ao arcebispo que ele se ative para que se comece já uma 

Faculdade de ciências e práticas técnicas. Assim poderíamos ter 

uma Universidade Católica e não só as Faculdades católicas. O 

filho muito amigo, Roberto”. São Paulo, 4 de julho de 1940. 77 

 

[...] “Estou preparando a minha tese sobre a formação profissional 

para a semana [social] de setembro. Ontem fomos até altas horas 

na comissão de formação de técnicos presidida pelo Roberto 

Simonsen que por três vezes me deu a palavra. Estou preparando 

a inauguração de duas escolas para operários já empregados em 

dois bairros industriais, em combinação com Círculos Operários. 

                                                           
76 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
77 Ibidem. 
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[...] O filho que pede a bênção, Roberto”. São Paulo, 1 de agosto 

de 1940. 78 

 

 Instalou-se em São Paulo, no ano de 1940, a “Comissão Permanente de Ação 

Social”. Em 18 de janeiro de 1944, conforme consta de registro público, o Padre Sabóia 

transformaria a Comissão na entidade “Ação Social”, de assistência social, sem fins 

lucrativos, com objetivo de estudar e fomentar toda espécie de trabalho social, inspirado 

na doutrina social da Igreja. Mais tarde, em 17 de outubro de 1976, vinte e um anos após 

a morte de seu fundador e primeiro presidente Padre Sabóia, a “Ação Social” passou a 

denominar-se “Ação Social Padre Sabóia de Medeiros”. 79 

O Padre Sabóia foi um dos inspiradores e orientadores da implantação dos 

serviços sociais como o SESI e o SENAI, criados por Roberto Simonsen, quando era 

presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 80 

Outras semanas de ação social ocorreriam depois em várias capitais do país, como 

a V Semana em Porto Alegre, em fins de 1944, com o tema “Problemas Sociais 

Contemporâneos”; a VI Semana em Salvador, no início do mês de setembro de 1946, 

com o tema “Os Problemas do Homem do Campo”; a VII Semana em Recife, no mês de 

agosto de 1948, com o tema “Condições do Trabalhador”, em Belo Horizonte, com o 

tema “Os Patrões” e o tema “O Meio Rural” na cidade de Curitiba.81 No jornal Diário de 

Pernambuco, em sua edição do dia 26 de fevereiro de 1948, foi publicada a seguinte 

nota: 

 

“Regressa ao Rio o Padre Sabóia de Medeiros – vindo ao Recife 

para lançar as bases para a realização da VII Sessão das Semanas 

de Ação Social, em agosto próximo, o Padre Sabóia de Medeiros 

aproveitou a oportunidade para realizar conferências, sendo a 

primeira na Faculdade de Direito, subordinada ao tema ‘Uma 

                                                           
78 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
79 Pe. A. Maia S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 78. 
80 A. Calado, Padre Sabóia de Medeiros. Um dos Grandes Pioneiros do Apostolado Social no Brasil., p. 16. 
81 Ibidem, p.11. 
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Posição de Vanguarda’, e ontem, no Círculo Católico, falou sobre 

‘A Avançada das Forças Cristãs’. Hoje, o Padre Sabóia de 

Medeiros retornará ao Rio de Janeiro.” 82 

 

 O próprio Padre Sabóia, em uma carta dirigida aos seus cooperadores, expôs os 

objetivos da “Ação Social”: 

 

[...] “esforçar-se, como manda a Santa Igreja, pela voz dos 

Soberanos Pontífices, pela recristianização da sociedade, isto é, 

fazer com que os ideais de Nosso Senhor Jesus Cristo sejam 

vividos pela sociedade. Para alcançar esse objetivo não se pode 

ficar martelando numa tecla só. Não é como construir um 

hospital, é passar nisto a vida toda. Não é como abrir uma escola 

e consagrar-se à educação da juventude. Mas é englobar estas 

atividades e muitas outras numa ação de conjunto, de modo que 

por vários canais chegue ao corpo social a injeção revigorante do 

Evangelho.” 83 

 

 A Comissão Permanente de Ação Social era a executora, propriamente dita, das 

ações sociais. Segundo palavras do Padre Sabóia, em carta enviada ao Provincial:  

 

“[...] A Comissão Permanente de Ação Social. É de ação. O 

Instituto ficava no estudo e na difusão das idéias. A Comissão cria 

instituições e promove campanhas. Depois da “Semana da Ação 

Social”, realizada em Setembro do ano passado em São Paulo, o 

Sr. Arcebispo deu o caráter de estabilidade à comissão executiva 

da Semana. O fim imediato era atuar as conclusões da Semana 

                                                           
82 “Regressa ao Rio o Padre Sabóia de Medeiros”. Diário de Pernambuco, (26 fev. 1948), disponível no site 

http://www.dnnet.com.br . 
83 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XIX, número 1, junho de 1945, p. 36. 
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para que, como em outros Congressos, não ficassem letras mortas. 

Mas para um trabalho eficiente era preciso ampliar as finalidades 

e não ficar unicamente na reminiscência devota de um passado. A 

Comissão ficou, pois, dividida em cinco setores, à frente de cada 

um dos quais foi posto um diretor. Conforme o desenvolvimento 

desses setores, o diretor cerca-se de mais ou menos funcionários. 

Os setores são: a Divisão de Moral Social; a Divisão de Cultura 

Profissional; a Divisão de Medicina Social; a Divisão Trabalhista 

e a Divisão de Economia Social.” [...] 84 

 

 Ao descrever, em seu relatório, essas divisões ou setores, o Padre Sabóia 

demonstrava como essa Comissão Permanente de Ação Social exercia uma influência 

forte e direta sobre a sociedade industrial paulista daquela época, e descreve como era 

exercida tal influência: 

 

“[...] Prosseguem com a maior intensidade possível os trabalhos 

da Comissão em seus diferentes setores. A 23 de julho 

inaugurava-se a Escola de Formação Sindical. Destina-se à 

formação de líderes operários conscientes de seus deveres e seus 

direitos, com a compreensão do equilíbrio de ambos. A matrícula 

foi aberta aos presidentes, secretários, etc, de sindicatos e limitada 

a trinta. O interesse despertado revelou-se neste dia da 

inauguração pelo elevado número de operários que ocorreu. As 

matérias ensinadas são as que interessam diretamente, como 

direito social, econômico, princípios da contabilidade, etc, e as 

que comunicam cultura geral, história do Brasil, português e 

Religião.” [...] 85 

 

                                                           
84 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XIX, número 1, junho de 1945, p. 36. 
85 Idem, número especial, janeiro de 1941, p. 408. 
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Na verdade, o Padre Sabóia era um homem de visão e perspicácia, pois apesar de 

a Companhia de Jesus só ter oficialmente adotado e incorporado a participação dos leigos 

nas atividades da Companhia após a realização do Concílio Vaticano II, em 1965, ele já 

adotava esse procedimento desde 1939. Esse fato foi confirmado pelo Padre Peter-Hans 

Kolvenbach S. J., Superior Geral da Companhia de Jesus, em um discurso pronunciado 

aos dirigentes e membros da comunidade acadêmica da Fundação de Ciências Aplicadas, 

no dia 11 de dezembro de 1992:  

 

“Padre Sabóia encontrou no ensinamento social da Igreja, que 

explicita e atualiza a mensagem evangélica no tocante à vida em 

sociedade, a fonte de inspiração para a formação de profissionais 

que unissem indissoluvelmente ciência e consciência. Ele tinha 

em mente promover nos jovens a capacidade de contribuir por seu 

saber para o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, 

despertar a sua sensibilidade para a problemática social, de modo 

que suas decisões também no campo profissional e político 

fossem orientadas segundo os princípios cristãos da justiça 

social.” [...] 86 

 

[...] “Para realizar o seu projeto, ele recorreu à cooperação de 

cristãos leigos e homens de boa vontade, que compartilhavam os 

seus princípios e os seus ideais. Ele não pretendia criar uma obra 

clerical, dirigida pela hierarquia ou por uma congregação 

religiosa. No modelo que introduziu, a direção das instituições foi 

confiada a colaboradores dedicados que assumiram juntamente 

com ele a responsabilidade de seu funcionamento.” [...] 87 

 
[...] “Como um verdadeiro precursor, também nesse ponto, ele 

antecipava as orientações do Concilio Vaticano II sobre a missão 

                                                           
86 Pe. H. Kolvenbach S. J., Visita do Padre Geral ao Brasil. Alocuções e Homilias, p. 50. 
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do leigo na Igreja. Ele percebeu que o concurso de cristãos, 

plenamente inseridos na vida e nas tarefas da cidade dos homens, 

era indispensável para a inculturação do Evangelho no mundo 

atual.” [...] 88 

 

 O Padre Sabóia elaborou estratégias para atingir, ao mesmo tempo, o patrão e o 

operário, elementos-chave no mundo trabalhista, e colocou tais estratégias em prática. 

Implantou escolas especializadas para os futuros dirigentes das indústrias, com a 

finalidade de preparar os diversos profissionais com eficácia e competência, e também de 

dar-lhes uma formação cristã para guiá-los no desempenho das suas funções como 

patrões. Concomitantemente, instituiu vários organismos voltados para os trabalhadores, 

para que se aperfeiçoassem tecnicamente e se conscientizassem dos seus direitos e 

obrigações. No quadro a seguir, que é a reprodução de um folheto utilizado nos 

comunicados e cartas da “Ação Social”, estão exemplos destes organismos. [figura 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ação social empreendida pelo Padre Sabóia repercutia profundamente na 

sociedade daquela época e era noticiada nos jornais e revistas de grande circulação. Uma 

reportagem da revista O Cruzeiro descrevia o Padre Sabóia, as suas obras e o seu imenso 

                                                                                                                                                                             
87 Pe. H. Kolvenbach S. J., Visita do Padre Geral ao Brasil. Alocuções e Homilias, p. 51. 
88 Ibidem, p. 52. 

FIGURA 5: FOLHETO DIVULGANDO AS OBRAS DO PADRE SABÓ IA 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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trabalho para conseguir angariar fundos para patrociná-las, no artigo intitulado “Facadas 

e Canivetadas”:  

 
[...] “O que impressiona no padre Sabóia, logo ao primeiro 

contato, é a simplicidade de seus gestos e das suas palavras, o seu 

sorriso fácil, espontâneo e aberto. Ele fala com a gente sem 

rodeios, usando as mesmas expressões que nós usamos para os 

mais íntimos. Isto é, a linguagem do povo, clara e pura. Este é um 

dos seus segredos para cativar as pessoas. Em 1940, quando se 

realizou a “Quarta semana das sociedades de ação social do 

Brasil”, o Padre Sabóia lançou o seu programa de “Ação Social” 

em São Paulo. O então Arcebispo paulista, Dom José Gaspar de 

Afonseca e Silva, aprovou o seu plano. E o Padre Sabóia meteu 

mãos à obra. Para realizar o que ele tinha em mente, seriam 

necessárias somas imensas de dinheiro. E acontece que ele não 

tinha um vintém para esse fim. Era preciso, pois, iniciar uma 

campanha de grande envergadura para angariar fundos. E assim, o 

Padre Sabóia entrou em ação. Começou a procurar os homens de 

posse, os figurões da política, os ricaços do Jardim América e 

Jardim Europa, os líderes do comércio e da indústria. Porque a 

sua obra ia consumir vários milhões de cruzeiros por ano. Assim, 

pôde formar um fundo com o qual adquiriu um grupo de três 

prédios, por 2.900 contos, na Liberdade, dos quais deve ainda 

cerca da metade. Ali começou a funcionar, primeiramente uma 

escola de desenho técnico e administração. Era o passo inicial.”    

[...] 89 

 

Portanto, com a participação e conseqüente valorização dos cristãos leigos, 

desenvolveu-se a obra social idealizada e promovida pelo Padre Sabóia. A ação social 

                                                           
89 A. Silva & R. Maia, “Um Legionário do Bem”, pp. 52-56. 
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dividia-se em três ramos distintos: o doutrinário, o educacional e o assistencial. 

Analisaremos como ela se realizou, por meio de cada uma das divisões que constituíam a 

Comissão Permanente de Ação Social. 

 

2.3. A DIVISÃO TRABALHISTA 

 

Esta divisão era dirigida por um sacerdote, o Diretor da Federação dos Círculos 

Operários. Em virtude desta aproximação, as atividades da Divisão Trabalhista 

complementavam a obra dos Círculos Operários, que se expandiam em São Paulo. 90 

O objetivo da divisão trabalhista não era atingir diretamente a massa operária. A 

meta era formar os líderes operários, com a expectativa de que esses viessem a 

influenciar toda a classe operária. Para atingir esses fins, o Padre Sabóia fundou duas 

Escolas de Formação Popular, uma delas instalada na Rua Catumbi número 183, 

utilizando, mediante aluguel, o prédio da Sociedade Beneficente SAMS e outra à 

Avenida Água Branca, utilizando gratuitamente as instalações da Escola Prevocacional, 

pertencente à Fundação Antonio e Helena Zerrener. Ambas funcionavam no período 

noturno, e as disciplinas ensinadas eram português, aritmética, geografia, noções de 

direito social, moral social e religião. 91 

O próprio Padre Sabóia mostrava-se entusiasmado com a obra educacional que se 

desenvolvia, em uma carta enviada aos seus cooperadores:  

 

“É comovente o interesse dos operários. Falei da Escola 

Prevocacional. É uma das mais belas instituições existentes em 

São Paulo. Os diretores da Fundação fizeram tudo para chegar o 

mais perto possível do ideal. O mérito é deles. A Ação Social 

colaborou com a sua porçãozinha. Há ali, hoje, 600 filhos de 

operários que das 7,30 horas às 17,30 horas, todos os dias, são 

preparados para a vida, em aulas e em oficinas, almoçando e 

                                                           
90 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XV, número 5, abril de 1941, p. 308. 
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merendando. Todos eles passam pelas aulas de moral, dadas nas 

segundas e quartas-feiras pelo próprio presidente da Ação 

Social.” 92 

 

No texto dessa carta fica bem clara a intenção primordial que o movia, que era a 

pregação do Evangelho, o ensino da doutrina social da Igreja e dos princípios da moral 

social cristã, por meio da educação e formação dos futuros líderes operários que, uma vez 

doutrinados, poderiam reproduzir e difundir dentro da classe operária os valores e 

princípios assimilados.  

A Divisão Trabalhista ainda englobava o Centro Técnico do Trabalho, uma 

associação civil de líderes operários que se reuniam semanalmente para tratar dos 

interesses de sua classe. Destinava-se a orientar os sindicatos e os círculos operários, 

promovendo cursos itinerantes, que se realizavam em diversos bairros da Capital. 

Proporcionava formação cristã aos trabalhadores e procurava solucionar os casos sociais: 

procura de empregos, internações, obtenção de carteiras profissionais e outros ligados aos 

direitos e deveres dos empregados e patrões. Os métodos de ação do Centro foram assim 

descritos pelo Padre Sabóia: 

 

“Procuro eu mesmo estar presente às reuniões: à luz da doutrina 

social da Igreja, falamos do custo de vida, dos salários, das 

fábricas, de tudo... e há ainda o Corpo Cênico. Os mesmos 

operários ensaiam com um dos professores da Escola de 

Formação Popular as suas peças teatrais e de tempo em tempo dá-

se uma festa. E aí, no meio das risadas, há sempre um ‘discurso’ 

em que se pinga a moral.” 93 

 

Uma das características da educação nas escolas da Companhia de Jesus é o 

incentivo aos esportes, através de jogos escolares, à dança e aos espetáculos teatrais, que 
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também fazem parte das atividades da vida escolar, com o intuito de tornar mais 

agradável o ambiente nos colégios e tornar as tarefas de aprendizagem menos exaustivas. 

A existência de um corpo cênico, citada pelo Padre Sabóia, corrobora esta característica. 

Referindo-se ao Centro Técnico do Trabalho, o Padre Sabóia declarou: 

 

“No Centro Técnico do Trabalho conseguimos resolver ou 

encaminhar centenas de casos individuais. Gente que procura 

emprego (uns 353 empregos arranjados), gente que precisa de 

carteira profissional, carteira de menor, certidões de toda espécie, 

registro civil, retificação de idade, atestado de pobreza; sem falar 

dos casamentos, religioso e civil; batizados obtidos; de 

internamento nos hospitais e nas maternidades; e sem falar ainda 

do mais difícil, que são colocações de meninos em colégios, 

orfanatos e creches. Mas o Centro ainda tratou com os Institutos 

de Aposentadoria sobre benefícios de enfermidade, viuvez e 

natalidade; interferiu ainda no sentido de indenizações 

harmoniosas entre operários e patrões; cuidou de despejos e deu 

um teto para os pobres. Os casos individuais, porém, não são o 

objetivo direto do Centro. Com a colaboração e orientação dos 

eminentes e estimados padres dominicanos, Frei Benevenuto e 

Frei João Batista, [...] o Centro promoveu cursos volantes para 

operários e visitou bairros. Assim o Centro conta com elementos 

seus em cento e trinta e seis fábricas da Capital, onde se irradiam 

as lições de ordem social cristã.” 94 

 

 O Centro Técnico do Trabalho tinha um plano de proceder a um amplo 

levantamento social sobre o nível de vida popular. Foram passados questionários para 
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muitos operários, que os devolveram com sugestões. No entanto, havia dificuldades de 

ordem material e financeira para implementar essa pesquisa social. 95 

  A formação de lideranças nas várias camadas sociais parece não constituir uma 

novidade na história da Companhia de Jesus. Guardadas as devidas proporções e 

diferenças contextuais, podemos citar o que ocorreu na França, no início do século XVII. 

O rei Henrique IV, julgando poder contar com o apoio irrestrito dos jesuítas, estabeleceu 

uma nova política educacional e efetuou uma substituição maciça de professores leigos 

por jesuítas.  

Parece ter havido um arranjo político, pelo qual o monarca, com essa substituição, 

pretendia usar o tipo de controle centralizado a que estavam submetidos os jesuítas, para 

estender o seu poder absolutista e eliminar quaisquer ambições políticas dos seus 

opositores. Os jesuítas, por sua vez, tirariam proveito desse arranjo, não apenas do 

recebimento de dotações significativas de verbas, mas beneficiando-se de um monopólio 

efetivo do ensino secundário e, com isso, o privilégio da formação de uma geração inteira 

de líderes políticos, culturais e eclesiásticos. 96 

 Notemos que no governo de Getúlio Vargas, apesar de o catolicismo não ter sido 

oficializado como religião nacional, houve uma aproximação entre a Igreja Católica e o 

Estado. Uma das cerimônias mais expressivas que testemunham esse fato foi a 

inauguração da estátua do Corcovado no Rio de Janeiro, em 1931, como foi citado no 

início deste capítulo.  

Devido ao seu tirocínio político, Vargas na prática fez uma opção pela Igreja 

Católica, quando percebeu que esta seria um trunfo muito importante para obter apoio 

social. Não devemos nos esquecer de que Getúlio Vargas promoveu reformas 

educacionais em nível federal, com a implantação de um ensino técnico, demonstrando a 

preocupação com a industrialização e com a qualificação da mão de obra operária.  

 As escolas criadas pelo Padre Sabóia eram condizentes com a política educacional 

adotada por Vargas. Já naquela época o Padre Sabóia defendia que, se a iniciativa privada 

quisesse compartilhar efetivamente das decisões do país, não deveria permanecer como 
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mera expectadora, mas participar de maneira efetiva das soluções. Assim, embora 

aceitasse subvenções do Governo para suas obras, não poderia entrar em contradição com 

o que vinha pregando, ou seja, que o Governo não deveria fazer tudo sozinho. 

O Padre Sabóia não julgava certo receber uma importância vultosa de uma 

entidade que não lhe exigisse uma prestação de contas sobre o uso de tais recursos e fazia 

questão de manter o controle sobre as suas obras. 97 Essa postura lhe permitia manter-se 

independente do poder público, para que com o tempo este não viesse a cobrar 

contrapartidas em troca do benefício concedido. 98  

 

2.4. A DIVISÃO DE MEDICINA SOCIAL 

 

A Divisão de Medicina Social organizou uma semana anti-espírita em 1940, com 

a cooperação de elementos eclesiásticos e leigos. Foi realizada no salão “Saldanha 

Marinho” da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 99 Embora tenha sido uma 

promoção isolada, foi uma iniciativa corajosa. Assim foi o relato do que ocorreu nessa 

semana, na correspondência particular da Província:  

 

“Durante seis dias, seis conferencistas encararam, ante uma 

assembléia diariamente mais densa, vários aspectos do 

espiritismo, considerando-o sob o lado policial, médico, social e 

religioso. Os mesmos maiorais do espiritismo vieram assistir às 

três últimas e fizeram tentativas de apartear. No último dia 

quiseram distribuir panfletos na saída. Um grupo de congregados 

apoderou-se da pilha de papeluchos e queimou-os na sarjeta da 

rua. Na semana seguinte – meados de Agosto – os espíritas 

promoveram uma conferência contra a “Semana” e espalharam 

                                                           
97 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, p. 116. 
98 Ibidem, p. 119. 
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uma folha volante se insurgindo contra os “Sabóias de saias” e os 

“métodos saboianos”. 100 

 

Parece-nos bastante estranho uma divisão de Medicina social tratar do combate ao 

espiritismo, e ainda mais, considerá-lo sob os aspectos policial, médico, social e 

religioso. Talvez uma explicação para esse fato seja que a ação social ali desenvolvida 

primava sempre pela interação da pregação da doutrina social da Igreja Católica com 

ações educativas e de tratamento médico. Conseqüentemente, os aspectos doutrinário, 

educativo e assistencial se mesclavam totalmente, em qualquer que fosse a ação 

empreendida. Isto é corroborado pela seguinte correspondência do Padre Sabóia ao R. P. 

Provincial:  

 

“A Divisão de Medicina Social tem uma seção de estudos, na qual 

um grupo de estudantes dos últimos anos da faculdade estuda 

problemas de moral e de psicologia relacionados com a sua 

profissão. Outra seção ocupa-se com a higiene mental. Abriu um 

concurso nas duas faculdades de Medicina de São Paulo para 

premiar o melhor conto sobre o alcoolismo ou outro assunto 

ligado à higiene mental. Este conto, impresso em opúsculo, será 

distribuído, sobretudo, no interior, causando muito mais 

impressão do que se se difundissem folhas volantes com 

considerações abstratas.” 101 

 

Vemos aqui o modo de agir característico da interação já citada, no qual a 

pregação se faz de maneira implícita, através de um combate ao que é considerado 

maléfico, como por exemplo o espiritismo ou o alcoolismo, utilizando-se de meios de 

convencimento como discursos, publicações e outros, sempre com considerações práticas 

e exemplos de virtudes morais. Desta maneira se procurava atingir e influenciar os 
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indivíduos menos letrados e mais carentes financeiramente, pois estes dificilmente 

compreenderiam argumentos com conotações abstratas, destinadas às pessoas com 

melhor preparo intelectual. A principal realização desta divisão de Medicina Social foi a 

criação e manutenção da clínica Santo Inácio, quando ainda não estavam organizados os 

serviços do antigo INPS (Instituto Nacional de Previdência Social). Em 30 de setembro 

de 1942, em uma carta ao Padre Provincial, o Padre Sabóia relatou: 

 

[...] “Estamos lutando para que seja firmada a realização da 

Clínica Santo Inácio aqui em São Paulo. Mas ficou revelado que é 

preciso que nós saibamos com um conhecimento estatístico quais 

são as doenças mais freqüentes e qual é o poder aquisitivo do 

comerciário.” [...] 102 

 

 A clínica, que foi inaugurada e passou a funcionar efetivamente no dia 30 de 

janeiro de 1943, destinava-se a atender os operários e pessoas carentes de recursos, o que 

é descrito nos seguintes relatos: 

 

[...] “No dia 30 de janeiro inauguramos a Clínica Santo Inácio, 

com três gabinetes dentários, Raio X e outros apetrechos. É uma 

clínica para o ‘Zé povinho’. Já comecei a pleitear do governo uma 

subvenção para a clínica e quem está me  ajudando é o Secretário 

da Fazenda. Chamei as escolas de consórcio Pandiá Calógeras.” 

[...]  14 de fevereiro de 1943. [...] 103 

 

[...] “A Clínica Santo Inácio, para operários e pobres. Os médicos, 

dentistas e radiologistas trabalham ou grátis ou por tão pouco que 

se vê a caridade como alma da clínica. O aluguel do prédio e os 

                                                           
102 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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instrumentos são fornecidos por amigos, casas bancárias e 

laboratórios.” Junho de 1944. [...] 104 

 

 Fica, pois, bem claro qual era o impulso que movia esta ação social, e como ela se 

promovia declaradamente com um motivo explícito, que era o tratamento de saúde, mas 

também tinha motivações e fins compartilhados com este, tais como ações educativas, 

formativas, apostólicas e de difusão de idéias, arregimentados sob o nome coletivo de 

ação social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um testemunho do funcionamento da clínica Santo Inácio é a reportagem 

publicada na revista O Cruzeiro, em 27 de agosto de 1949, de onde reproduzimos o 

seguinte trecho: 

 

“[...] Prosseguindo a campanha de angariação de recursos, já em 

1943 pôde ser aberta a “Clínica Santo Inácio”, para atender a 

doentes pobres. Durante o ano de 48, a “Clínica”, com todas as 

seções especializadas, desde o Raio X até o dentista, atendeu 

cerca de 4.500 pessoas. Ali se cobra pelo tratamento, exames, 

chapas radiográficas, etc, exatamente o preço do custo dos 

                                                           
104 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XVIII, número 1, junho de 1944, p. 24. 

 

FIGURA 6: FOTOS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA FEI E DA CLÍNICA 
SANTO INÁCIO 

FONTE: Revista O Cruzeiro, (27 Ago. 1949), p. 53 
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remédios ou do material. E, o que é digno de nota, é que esse 

preço é sempre, matematicamente, um terço do preço normal 

cobrado nas clínicas particulares. Um exame médico, dez 

cruzeiros. Uma chapa radiográfica, 50 cruzeiros, uma operação de 

apendicite 400 cruzeiros e assim por diante. Quer dizer que a 

gente modesta, sem posses, encontra no Padre Sabóia um amigo e 

um protetor. E note-se: o Padre Sabóia nunca pediu auxílio ao 

governo, nem tampouco sua obra pesa sobre qualquer instituição 

religiosa. O que ele fez agora foi à custa do próprio esforço e da 

boa vontade dos seus colaboradores. E é precisamente essa 

circunstância que dá maior relevo e maior mérito à sua jornada 

social.”  [...]  105 

 

Essa clínica Santo Inácio funcionou primeiramente na Rua Galvão Bueno, depois 

passou para a Rua General Osório número 532, e por fim transferiu-se para a Rua 

Siqueira Campos, na esquina com a Rua Vergueiro. O Padre Sabóia se referiu ao local 

para onde se mudou a clínica na Rua General Osório:  

 

 [...] “A clínica Santo Inácio não está no melhor dos bairros da 

cidade. Serve de porto para alguns náufragos. E, assim, infelizes 

abandonaram a má vida, depois de tratamento; uniões se 

legitimaram; mães solteiras foram socorridas, e não faltaram 

conselhos alevantadores aos candidatos ao vício.” [...]  106 

 

Sobre essa localização da clínica, o Padre Sabóia comentou em uma carta ao 

Padre Provincial datada de 13 de fevereiro de 1945: 
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[...] “Só na sexta-feira passada caí na conta de que a Escola da 

Rua General está cercada de lupanares e casas infames. O Diretor 

esteve até agora com acanhamento de me mostrar toda a 

realidade. Insistia enormemente em que nos mudássemos, mas 

não dizia porque. O senhor pode imaginar as dificuldades. 

Arranjar casa é um milagre. Mas, Nosso Senhor mostrará agora se 

Ele gosta ou não deste trabalho.” [...] 107 

 

Em outra carta, datada de 10 de março de 1945, o Padre Sabóia continuou a sua 

explicação ao Padre Provincial: 

 

[...] “Quanto à casa da Rua General Osório, jamais teríamos ido 

para lá não fosse o fato de que, nas vésperas de minha ida aos 

Estados Unidos, fomos expulsos da Avenida Ipiranga. Nem 

mesmo a polícia estava a par de que naquela rua existiam casas 

más.” [...] 108 

 

Ainda sobre a mudança da Clínica, relatou: 

 

[...] “Foi mudada da Rua Galvão Bueno para a Rua General 

Osório 532. Esta mudança saiu benéfica ao desenvolvimento da 

Clínica. Não só o trabalho dos dentistas dobrou, mas os serviços 

de Raios X e dos exames de laboratório começam a exigir mais 

horas e mais funcionários. As consultas aos médicos são poucas 

pela manhã, crescentes pela tarde toda. Como sabem, a Clínica é 

feita para os pobres e sobretudo para os remediados da classe 

média. Operários e empregados já têm à disposição serviços 

modelares. É a classe média que, não podendo pagar serviços 
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caros e por outra não podendo procurar as instituições totalmente 

gratuitas, passa por transes e necessidades tremendas. Desde o 

princípio foram estes da classe média, de modo especial, os que 

visou a Clínica de Santo Inácio da Ação Social. Nada é 

totalmente de graça, mas tudo é por um  preço que seja 

suportável às pequenas bolsas. De junho até meados de 

novembro, as consultas clínicas haviam sido 260; os dentistas 

tinham atendido a 380 pessoas. As radiografias de dentes foram 

123 e as grandes foram 140. Os exames ao todo somaram 230, 

sem falar de uns 100 curativos e umas 300 injeções. Pena é que 

aqui não se possam contar casos concretos. Conselhos médicos 

que salvaram nascituros, que tiraram do mau caminho, que 

animaram no bom. A dedicação de médicos e dentistas, 

chefiados pelo exemplo decisivo do Diretor da Clínica 

ultrapassam elogios. Os caros amigos sabem o que é ficar 

trabalhando numa extração difícil até meia noite e mais? O que é 

levar um exame de laboratório pela noite a dentro? O que é um 

médico no dia seguinte ir a um Posto de Saúde, ficar arranjando 

instalações na Clínica até uma da madrugada? Isto se tem visto 

na Clínica Santo Inácio...” [...] 109 

 

 Discorrendo sobre o funcionamento da Clínica Santo Inácio, o Padre Sabóia 

mostrou como ele fazia uso do que estava disponível e adaptava-o às circunstâncias 

vigentes. As dificuldades e vicissitudes não eram impedimentos para a sua obra.  

 

[...] “Dos Estados Unidos trouxe para a Clínica um belo 

apetrecho dentário, um aparelho de diatermia, remédios e 

vitaminas. Alguns, no princípio, criticaram esta ou aquela falha. 

Por exemplo, até agora não tínhamos avental e luvas para o 
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radiologista e pouco antes nem tínhamos radiologista fixo. Até 

isto está remediado. Quem não tem capitais não pode ser tudo 

perfeito num abrir e fechar de olhos... Vamos agora ampliar a 

Clínica. Pretendemos por um serviço para intervenções cirúrgicas 

e internamento hospitalar de poucos dias. Sabe-se que para um 

pobre se operar de apendicite e de outras coisinhas mal tem para 

onde ir. A Santa Casa sempre está cheia. Pois colaboremos, 

dando esta facilidade aos necessitados... No meio tempo, a 

Clínica tem atendido a tudo o que lhe bate às portas. Há pobres 

envergonhados e há fatos edificantes. Os dentistas não têm mãos 

a medir. Os médicos atendem da manhã à noite. Nem sempre há 

muito movimento. A coisa varia. Aliás nós não pretendemos ser 

uma Clínica simplesmente de tratamento. Queremos educar. 

Educar para prevenir doenças e educar moralmente. 

Aproveitando o fato da doença, dar bons conselhos. Todos sabem 

quanto pesam as palavras de um médico, para o bem e para o 

mal. Demos agora em março mais um passo. Estamos indo aos 

setores mais miseráveis de São Paulo. Fazemos um levantamento 

da situação, e tudo que pode ser encaminhado à Clínica, para lá é 

enviado. Por outro lado, arranjamos na Lapa uma oficina 

mecânica. Que tem que ver mecânica com Clínica? A primeira 

idéia era uma oficina para ensinar mecânica num curso 

industrial: depois se viu que a coisa não era logo realizável. 

Então? As máquinas ali estavam, havia um ótimo mestre. Este 

põe a oficina em movimento, recebe trabalhos, conserta 

máquinas, faz parafusos, e a margem de lucro que há serve para 

manter a Clínica. Houve dificuldades: foram vencidas. No 

momento a oficina está com um movimento de catorze mil 
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cruzeiros; haverá uma margem de seus três ou quatro mil para a 

Clínica...”  110 

 

[...] “Nós queremos fazer muito mais. As necessidades são 

enormes. A falta de gente é enorme. Tudo é enorme. Enorme seja 

também a generosidade das orações de todos os nossos por esta 

obra de tanto momento.” 111 

 

O Padre Sabóia utilizava-se da sua influência junto à sociedade para conseguir 

publicidade gratuita nos jornais. Além do atendimento médico que a Clínica 

proporcionava, a partir de 1946 ela passou a contar com uma farmácia popular, na qual os 

medicamentos eram comercializados a preços reduzidos:  

 

[...] “Desde 1 de Maio até princípios de Junho, depois de instalada 

a Farmácia da Clínica Santo Inácio, o Diário Popular concedeu à 

mesma uma publicidade gratuita, que vai contribuindo para tornar 

conhecida a Farmácia. Os remédios aí vendidos, aos preços mais 

reduzidos que se podem alcançar, dão assim ao necessitado um 

meio de se tratar e de também ele poder “tomar remédio”. Na 

inauguração falou um aluno do curso de oratória popular.” [...] 112 

 

Em suas correspondências, o Padre Sabóia revelava toda a sua satisfação e alegria, 

ao notar que a Clínica Santo Inácio contribuía eficientemente para o atendimento da 

população carente, visto o grande número de pessoas atendidas em apenas um trimestre 

do ano de 1946:  
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[...] “A Clínica Santo Inácio na Divisão de Medicina Social é a 

menina dos olhos da Ação Social. Diretamente em contato com os 

necessitados e querendo a todo custo estender a todos a mão da 

caridade cristã, a Clínica atendeu de Janeiro a Março, antes da 

inauguração da Farmácia, 2163 pessoas. Não é muito, porém, 

tendo em conta a escassez de pessoal, este número põe ainda mais 

em relevo a dedicação de médicos e dentistas que sob a liderança 

e a constância do Diretor, Dr. Nery de Siqueira e Silva, 

cumpriram a sua missão de assistência social.” [...] 113 

 

No entanto, o desejo do Padre Sabóia era que a Clínica Santo Inácio, além de 

atender um grande número de pessoas, pudesse melhorar as suas instalações. Para atingir 

seus objetivos, seu trabalho era intenso. Em uma correspondência publicada nas Notícias 

do Brasil Central, de 1953, encontra-se o seguinte relato:  

 

[...] “O Pe. Sabóia, entre mil projetos e realizações, pretende 

comprar agora nova casa, pois o edifício da Rua General Osório 

foi requisitado pela Telefônica. Encontrou-se um ótimo casarão 

na Avenida Brigadeiro Luís Antonio...” [...] 114 

 

E, em 1954, em outra correspondência do mesmo periódico, encontramos: 

 

[...] “O Pe. Sabóia prossegue, incansável, em suas atividades de 

sempre. Parece que intensifica as palestras na televisão. Foram 

notáveis os seus sermões no primeiro Quaresmal da catedral, 

especialmente convidado pelo Sr. Cardeal. A sede da Diretoria 

Geral de Ação Social, do Centro Técnico do Trabalho, da Clínica 

de Santo Inácio, da tipografia, etc., está agora à Rua Vergueiro 

                                                           
113 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XX,  número 2, setembro de 1946, p. 66. 
114 Ibidem, p. 57. 
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165, não longe da Faculdade [de Engenharia Industrial, fundada 

em 1946], que fica à Rua São Joaquim, 163.” [...] 115 

 

No mês de novembro de 1961, decorridos mais de seis anos da morte do Padre 

Sabóia, o presidente da Ação Social, Padre Antonio Aquino S.J., enviou uma carta aos 

seus colaboradores, relatando o impressionante número de atendimentos que a Clínica 

Santo Inácio proporcionara, até aquele ano: 

 

[...] “A Clínica Santo Inácio continuou perseverante no seu 

trabalho, no velho casarão da Rua Vergueiro, e hoje já conta nos 

seus fichários com diagnósticos de 70.000 assistidos, abrangendo 

as áreas da radiografia, eletroterapia, diatermia, raio ultravioleta, 

fornos de Bier, além da clínica de olhos, clínica geral dentária, 

clínica de ouvidos, nariz e garganta, bem como operações e 

tratamentos. Com efeito, o setor operatório já atendeu cerca de 

2.000 casos cirúrgicos, estando toda a clínica – pelo espírito de 

sacrifício e boa vontade do corpo médico e enfermeiro – voltada 

a dar um serviço real às nossas classes menos favorecidas, por 

preços tais que garantam por uma parte a dignidade dos enfermos 

e por outra, possibilitem o seu tratamento. No plano atual de seu 

desenvolvimento, dois itens se fazem presentes: 1o) a ampliação 

dos serviços de clínica dentária. 2o) a extensão da assistência 

médica e dentária, também para o período noturno, garantindo 

assim aos estudantes das escolas e aos operários do bairro, a 

possibilidade de um trabalho, de uma assistência. [...] 116 

 

                                                           
115 Idem, 4a série, ano XXVIII, número 1, julho de 1954, p. 60. 
116 Carta do Pe. Antonio Aquino S. J. ao professor José Milton Nogueira, de novembro de 1961, gentilmente cedida 

pelo destinatário. 
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A Clínica Santo Inácio funcionou ainda por mais alguns anos, até o final da 

década de 1960, quando o casarão que ocupava foi demolido e em seu terreno foi 

construído o novo prédio da Fundação de Ciências Aplicadas.  

 

2.5. A DIVISÃO DE MORAL SOCIAL 

 

Esta divisão foi inaugurada no dia 19 de novembro de 1940, com três conferências 

proferidas pelo Padre Pierre Charles na Faculdade de Direito de São Paulo. Os objetivos 

dessa divisão podem ser encontrados em diversas correspondências particulares do Padre 

Sabóia, como as seguintes:  

 

[...] “A divisão de Moral Social ocupa-se no momento com uma 

intensa campanha entre os industriais paulistas para que cada um 

tome para sua fábrica um assistente social. A medida é de alcance 

porque os conflitos do trabalho que se amiúdam e que às vezes 

são propositalmente provocados, subindo às Juntas de 

Conciliação e Julgamento, têm recebido na maior parte das vezes 

soluções indesejáveis. O suborno vai de mãos dadas com a 

petulância. Aceitando tiradas ocas sobre miséria de classes 

operárias, vai-se espalhando entre os operários a persuasão de que 

sempre têm direitos contra os patrões e se vai solapando o 

princípio da autoridade. Quando não, o dinheiro do patrão há de 

intervir, para ter ganho de causa. Ora, não foi este o caminho 

seguido pela Espanha? Se há remédio, parece este consistir em 

que o assistente social, penetrando na fábrica, eduque o operário, 

apazigúe os ânimos, seja intermediário nos conflitos e os 

encaminhe a um Círculo Operário onde ele pode achar o 

equilíbrio entre as suas exigências e as possibilidades sociais. A 

mesma Divisão Moral trabalha de combinação com a Orientação 

Moral dos Espetáculos para a moralização dos mesmos. Está em 
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estudo um plano que pode levar a vermos aqui algo parecido à 

Liga de Decência dos Estados Unidos.” 117 

 

[...] “São Paulo é um grande centro de indústria e comércio; as 

dezenas de milhares de operários hesitam entre o caminho do bem 

e do mal. Se não ganharem para o bem, poderão ser agentes de 

perturbações sociais irreparáveis, e perderão o presente e o futuro. 

Também os grandes industriais devem ser instruídos na moral 

católica, porque também eles estão em perigo de perder esta vida 

e a eterna. Esta é a maior necessidade social de São Paulo, e não 

podemos ficar inertes, esperando que os maus arruínem a 

sociedade. A todos pregamos claramente que o remédio único a 

todos os males de que sofremos é a doutrina de Jesus Cristo, 

ensinada pela Santa Igreja, e todos os que nos ajudam nesta obra 

sabem que nós pretendemos salvar as almas salvando a 

sociedade.” [...] 118 

 

Sobre as atividades da divisão de moral social, eis o relato do Padre Sabóia:  

 

[...] “Haveria muito que dizer [sobre a Divisão de Moral Social] – 

A nossa sociedade está sendo eivada de ideologias de toda 

espécie. Não adianta estar todo o tempo atacando e polemizando. 

Nada melhor do que construir. E como o homem não pratica antes 

de ser persuadido, é preciso, pois, falar à inteligência. Daí as 

nossas publicações e entre elas a nossa revista Serviço Social. 

Alguns acham que é um pouco massuda. Com efeito, dirige-se 

mais às pessoas de certa cultura. Tornar-se-á, no entanto, mais 

leve, menos grossa, os números serão mais freqüentes e teremos 

                                                           
117 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XV, número 5, abril de 1941, p. 308. 
118 Idem. 3a Série, ano XVIII, número 1, junho de 1944, p. 24. 
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artigos menos longos. E sempre há outras publicações. Estamos 

com cinco tradutores em trabalho e esperamos brevemente cobrir 

a cidade de folhetinhos, cujo original norte americano, da autoria 

do P. Daniel Lord, é vendido lá aos milhões. Com a editora 

AGIR, do Rio, assinamos um contrato de publicação de livros. 

Este ano poremos nas livrarias três livros, pelo menos, dos quais 

um será uma tradução da obra do Cardeal Newmann sobre 

Universidades. Estas publicações serão feitas em nome do 

Instituto Superior de Cultura Religiosa. Este volta a funcionar no 

Colégio São Luís, embora dependa da Ação Social. No São Luís 

contamos com a colaboração dos Padres de lá.” [...] . 119 

 

[...] “Como [a FEI] é Faculdade Católica, todas as manhãs, antes 

das aulas, os alunos passam por uma ‘ducha espiritual’. São 10 

minutos durante os quais lemos um trecho do Evangelho e 

explicamos, dando também a oportunidade de formular perguntas 

e objeções no sentido de esclarecer e auxiliar. Esta atividade 

catequética da Ação Social se exerce também em outras Escolas e 

Instituições amigas. Na Escola Pré-vocacional da Água Branca, 

sobre a qual já falamos e no Ginásio Conselheiro Lafaiete, uma 

vez por semana. Ao mesmo gênero pertencem os sermões 

pregados todos os domingos em diversas igrejas. Mas esses 

trabalhos já pertencem à Divisão de Moral Social.” [...] 120 

 

Sob o ponto de vista da Igreja Católica, em sua doutrina social cristã, a causa das 

questões sociais reside não somente nas estruturas sociais, mas também no indivíduo, e 

dessa forma os problemas sociais somente podem ser resolvidos com soluções que 

considerem simultaneamente os dois aspectos.  

                                                           
119 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XIX, número 1, junho de 1945, p. 36. 
120 Idem. 4a série, ano XX, número 2, setembro de 1946, p. 66. 
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[...] “Os vícios, os pecados do indivíduo, seu egoísmo, suas 

ambições desordenadas, sua injustiça, corrompem as estruturas, e 

estas, corrompidas, contribuem para deformar ainda mais os 

indivíduos. Por isso a Igreja pensa que é ineficaz qualquer 

solução que pretenda ou tão somente reformar os indivíduos, ou 

tão somente reformar as estruturas.” [...] 121 

 

O capitalismo, de um modo geral, se caracteriza por ser conservador e não aceitar 

grandes reformas sociais, admitindo, quando muito, revisões superficiais das estruturas 

sociais. O socialismo, por outro lado, visa a reformar profundamente as estruturas sociais 

criadas pelo capitalismo. Dessa forma, enquanto o capitalismo procura soluções mais 

focadas no indivíduo, o socialismo visa mudar as estruturas sociais, por acreditar que elas 

é que corrompem o indivíduo.  

O dogma central do cristianismo é o Cristo, o Filho de Deus Encarnado, e o 

critério fundamental da doutrina social cristã é o Homem, que o Cristo assumiu na sua 

encarnação. Esse critério fundamental tem sentido na medida em que esta doutrina social 

cristã venha a considerar as outras doutrinas, ideologias, sistemas, instituições e suas 

ações concretas em função da pessoa humana, sendo consideradas boas enquanto 

concorrerem para a libertação e promoção do homem. 

A concepção da pessoa humana, segundo a doutrina social cristã da Igreja 

Católica é que o homem é um ‘ser indivíduo’, isto é, distinto de qualquer outro e 

constituindo uma unidade substancial. A pessoa humana não é parte de um todo uma vez 

que, como indivíduo, é uma unidade da espécie humana. Por outro lado, é composta de 

alma e corpo e não é nem só alma e nem só corpo, mas uma unidade substancial 

constituída por esses dois elementos. 122 Por ter esta concepção da pessoa humana é que a 

Igreja Católica se opõe a todas as filosofias totalitárias, que reduzem a pessoa a uma parte 

de um todo, a todas as formas de materialismo que desconhecem no homem as exigências 

do espírito e a todas as ideologias que não levem em conta as condições e exigências 

                                                           
121 Pe. F. B. de Ávila, S. J., Solidarismo, p. 137. 
122 Ibidem, pp. 141-142. 
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concretas do homem como espírito encarnado na matéria, e assim confinado ao espaço e 

ao tempo, inserido dentro de um processo histórico. 123  

A visão que o Padre Sabóia tinha sobre as questões sociais acompanhava essa 

doutrina social da Igreja Católica. Na sua busca de recursos para as obras sociais, 

costumava freqüentar as casas de famílias abastadas e as empresas de homens de 

negócios de grande projeção social. Quem o conhecesse apenas superficialmente poderia 

julgar que ele fosse um aliado das pessoas da elite da sociedade, à procura de destaque e 

popularidade. Na verdade, quando procurava as pessoas da elite para conseguir recursos 

também exercia o sacerdócio, transmitindo-lhes a mensagem evangélica. Junto aos 

trabalhadores também atuava como sacerdote, para formá-los cristãos autênticos, 

proporcionando-lhes os meios de se realizarem como homens e serem úteis à sociedade. 

Dessa maneira ele procurava harmonizar as relações entre patrões e empregados, dentro 

dos princípios católicos enunciados nas Encíclicas Papais. 124 

 

2.6. A ENCÍCLICA RERUM NOVARUM 

 

A encíclica Rerum Novarum foi publicada no mês de maio de 1891, pelo Papa 

Leão XIII e foi considerada uma encíclica social. Ela significou um ponto de partida, não 

somente para a reflexão de teólogos e sociólogos católicos, mas principalmente para a 

ação, decidida e cada vez mais enérgica, dos democratas cristãos e de todos os que se 

preocupavam em reagir contra as indignas condições de vida dos trabalhadores.  

Uma possível explicação para o fato de que a Igreja Católica, mais precisamente a 

Santa Sé, tenha celebrado oficialmente o aniversário desta encíclica, 125 por meio das 

novas encíclicas, intituladas Quadragésimo Anno (1931), Octagesima Adveniens (1971) e 

Centesimus Annus (1991), é que a Rerum Novarum se situava dentro de um processo de 

continuidade. Dentro do projeto global de restauração da sociedade cristã, que Leão XIII 

elaborava em várias etapas, desde o início do seu pontificado, essa encíclica era um novo 

                                                           
123 Pe. F. B. de Ávila, S. J., Solidarismo, p. 142. 
124 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, p. 134. 
125 Este foi um caso único na história dos Documentos Pontifícios.  
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elemento, pois consagrava uma série de iniciativas, nos domínios doutrinal e prático, 

tomadas não somente pela comunidade eclesial – bispos, padres e religiosos, mas também 

pelos leigos, e dessa forma procurava introduzir a mensagem evangélica na vida 

cotidiana da sociedade da época. 126 

Muitos dos verdadeiros pioneiros do catolicismo social moderno eram adversários 

decididos do liberalismo, tal como é expresso oficialmente na encíclica Rerum Novarum. 

O que explica esse fato é que os primeiros católicos sociais usavam a ação social como 

um meio de aliar as massas populares à sua luta contra a oligarquia burguesa anticlerical, 

que era sua inimiga por dois motivos: por ser anticlerical e por pretender substituir as 

antigas autoridades sociais pelo poder do dinheiro. 127 

O Papa Leão XIII voltava a sua atenção para o conjunto da questão social, numa 

perspectiva de restauração da ordem social cristã, que ele julgava destruída pela 

Revolução Francesa e pelo Iluminismo do século XVIII. Ele também manteve um 

combate pela restauração de uma ordem social integral, que era feito em duas frentes: 

contra o liberalismo, que expunha os indivíduos isolados à exploração dos ricos 

detentores do poder econômico e político, e contra o socialismo, que a seus olhos era um 

remédio pior do que o mal, que foi acusado por ele de arruinar os fundamentos de toda a 

sociedade civil.  

Em outubro de 1889 o Papa Leão XIII exigiu medidas em favor dos trabalhadores, 

principalmente a regulamentação do trabalho das mulheres e das crianças. Convidou os 

patrões a praticarem a caridade em prol dos pobres, a observarem as regras da eqüidade e 

da justiça e a renunciarem a buscar lucros rápidos e desproporcionais. 128  

A encíclica Rerum Novarum foi o resultado de muitas iniciativas que se 

desenvolveram fora de Roma e nas quais foi possível observar a importância concreta  

dos leigos na vida da Igreja Católica. 129 Essa encíclica foi exaltada como a “carta dos 

trabalhadores” em certos meios católicos, mas por outros foi considerada como um 

                                                           
126 R. Aubert, “A Encíclica Rerum Novarum, ponto final de um lento amadurecimento”, in Da Rerum Novarum à 

Centesimus Annus, p. 7.  
127 Ibidem, p. 9. 
128 Ibidem, pp. 18-19. 
129 Ibidem, p. 22.  
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documento essencialmente anti-socialista, de inspiração reacionária e cuja influência foi 

em todo o caso reduzida no movimento de emancipação operária. 130 

O interesse do Papa Leão XIII pela questão operária parece em parte ter sido 

inspirado pela esperança de encontrar nas massas populares, em via de obter o sufrágio 

universal, um contrapeso para a política anticlerical, que era praticada freqüentemente 

pela burguesia.  

A encíclica foi elaborada numa perspectiva de restauração da cristandade, 

segundo a qual os problemas sociais não se resolveriam se a sociedade não se tornasse de 

novo cristã. Dessa perspectiva decorreram as séries de pregações moralizantes, dirigidas 

tanto aos pobres quanto aos ricos, e a insistência um tanto ingênua sobre a necessidade de 

uma fraternidade entre as classes sociais para regular a questão operária. Assim houve 

uma insistência em certo reformismo moral, sem levar em consideração as verdadeiras 

causas da miséria social, as estruturas do regime capitalista concreto tal como se 

apresentava no final do século XIX, que não foram denunciadas senão superficialmente. 
131 

A encíclica Rerum Novarum tinha certamente limites e pontos fracos, mas 

também tinha aspectos positivos, como buscar a elevação da classe operária no conjunto 

das instituições existentes. Apesar das suas imperfeições, a encíclica marcou uma fase 

inicial decisiva para o pensamento e a ação posterior dos católicos, quanto aos problemas 

da sociedade industrial.  

Comemorando o cinqüentenário da publicação da encíclica Rerum Novarum, no 

ano de 1941, foi organizado o Primeiro Congresso Nacional de Direito Social. O Padre 

Sabóia descreveu a organização do congresso ao Provincial da seguinte maneira:  

 

[...] “Como é Congresso Nacional foi preciso interessar ‘oves e 

boves’ 132, obter apoio dos quatro cantos do país, pela nomeação 

de delegados regionais organizadores de cada Estado. Virão, pois, 

                                                           
130 R. Aubert, “A Encíclica Rerum Novarum, ponto final de um lento amadurecimento”, in Da Rerum Novarum à 

Centesimus Annus, pp. 25-26. 
131 Ibidem, p. 26.  
132 Ovelhas e bois. 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

75 

  
 

teses de todos os calibres e feitios. Mas passarão elas por uma 

peneira. Essas teses não são lidas em público. São relatadas por 

relatores tirados de entre os membros do Instituto, que 

naturalmente cuidarão das leis, como na reforma das mesmas e na 

fundamentação doutrinária de uma boa política social.” [...] 133 

 

[...] “Sobre o Primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social 

envio a V.R. algumas notas: porque seria tomar um ingente 

trabalho noticiar ou apresentar um panorama de todas as 

comemorações do 50º aniversário da Rerum Novarum. A Rerum 

Novarum foi celebrada no Brasil inteiro, em um sem número de 

instituições, com atos privados e públicos, com ou sem 

solenidade. O grande benemérito dessas comemorações é 

indubitavelmente o Pe. Leopoldo Brentano, que três anos antes já 

havia distribuído por todos os lados um plano, rico em sugestões, 

de comemorações nacionais. Foi, por exemplo, correspondendo a 

este plano que já em abril do ano passado, em São Paulo, o 

Instituto de Direito Social durante quinze dias fez palestras em 

todas as estações de Rádio da cidade sobre a famosa encíclica, 

palestras depois publicadas em folheto. A idéia do Congresso 

brotou no seio do Instituto de Direito Social três meses depois de 

sua fundação, em 1939. Era para ser realizado em 1940 e a 

princípio não se pensou em Leão XIII, mas simplesmente num 

Congresso Científico, no qual, porém, a doutrina social católica 

guiasse todos os passos. Encontradas várias dificuldades, 

removemos o Congresso para 1941, e então era óbvio que a 

celebração do mesmo homenageasse a encíclica cincoentenária. 

Em Fevereiro deste ano começou o trabalho. Um dos membros do 

Instituto Social, o Professor Cesarino Junior, catedrático da 

                                                           
133 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XV, número 6, julho de 1941, p. 358. 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

76 

  
 

Faculdade de Direito de São Paulo, redigiu um projeto e um 

regulamento do Congresso. Aprovado com retoques, nomeados os 

executores, que foram o Prof. Cesarino, o Secretário Geral do 

Instituto e o Consultor Eclesiástico, pusemos mão à obra. Numa 

viagem ao Rio de um dos membros da Comissão foi obtido o 

patrocínio do Governo Federal, logo se interessou o Ministério do 

Trabalho. O Ministro do Trabalho designou então um delegado 

oficial do Congresso junto ao Ministério, que estivesse sempre 

em contato com a Comissão Executiva. Por meio deste delegado 

nomeou-se em cada Estado e Território do Brasil uma Comissão 

Executiva local, chefiada pelo Presidente da Comissão do Salário 

Mínimo ou pelo Delegado Regional do Trabalho. O resultado foi 

que todos os interventores dos Estados aderiram ao Congresso, 

muitos enviaram a sua quota de adesão e nomearam 

representantes para o Congresso. Esses mesmos delegados locais 

do Congresso incumbiram-se de obter e de enviar teses, missão de 

que se desempenharam com interesse. Em São Paulo, a Comissão 

Executiva Central punha-se em correspondência assídua com o 

Brasil inteiro, fornecia informações, distribuía convites, ao 

mesmo tempo em que tratava do problema dos transportes e das 

hospedagens. Neste ponto encontrou muita boa vontade, o que 

explica o número de congressistas vindos do Norte e do Sul. E se 

não fossem as enchentes do Rio Grande, teríamos uma 

representação gaúcha brilhante, já que em Porto Alegre existe já 

uma seção do Instituto de Direito Social. Na secretaria da 

Comissão Central de São Paulo, havia seis pessoas trabalhando 

todos os dias: por aí se pode calcular a mole de coisas que havia. 

Para interessar ao maior círculo possível, tendo a Comissão 

Executiva Central todos os poderes, organizou numerosas outras 

Comissões que nada podiam ou nada tinham a fazer, mas que 
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serviam de lustre ao Congresso. Nessas comissões de 

Organização, de Recepção, de Teses, de Publicidade e de Honra 

figuravam as “notabilidades” que deste modo prestigiavam o 

Congresso. A Comissão Executiva Central reservou a si o 

trabalho e o controle. Para que o Congresso mantivesse o seu 

caráter de homenagem a Leão XIII e fosse possível excluir teses 

perigosas ou anti-católicas, a censura de todas as teses era feita 

dentro da Comissão Executiva e só depois passavam 

burocraticamente à Comissão de Teses. Receberam-se 115 teses. 

Contra a Igreja e a sua Doutrina não havia nenhuma. Às vezes nas 

entrelinhas ou nas proposições da argumentação viam-se 

preconceitos, erros, ignorâncias, etc, mas que não afetavam as 

conclusões. O valor científico dos trabalhos é que era muito 

variado. Coisas dignas da cesta de papéis e coisas muito bem 

pensadas e dignas de publicação. Do grupo do nosso Padre 

Antonio Fernandes, lá de Pernambuco, vieram-nos, por exemplo, 

trabalhos muito bem feitos e que supõem formação católica boa. 

Este grande número de teses foi dividido em oito grupos, 

conforme o assunto. Os oito grupos ou subcomissões, que durante 

o Congresso funcionavam de manhã, das 9 horas em diante, 

tinham o seu Presidente da Mesa, Secretário e um Relator. O 

relator era a chave, e, portanto, deste cuidamos. Fizemos eleger 

oito relatores de confiança, todos do Instituto de Direito Social. E 

foi ótima tática. Com efeito, na subcomissão em que se debateram 

as teses do Corporativismo, manifestaram-se tendências políticas 

que nada tinham de científico, mas que a todo o custo queriam 

influenciar na votação e fazer que fossem aprovados os seus 

pontos de vista. Os incidentes foram variados. Mas o Relator, 

bem instruído na doutrina social católica, levou ao plenário 

(houve 4 seções plenárias) 21 proposições doutrinais, católicas, 
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que venceram em toda a linha, ficando os “políticos” a ver 

navios... ou qualquer coisa assim ... Seria longo estar a resumir as 

conclusões do Congresso. Muitas são de ordem técnica, jurídica, 

muito particular, que não interessam aos leitores de Notícias. As 

que são de cunho doutrinal, mais amplo, como as referentes à 

organização corporativa fundada na liberdade de associação, ao 

conceito e ao conteúdo do Direito Social encontram-se nos bons 

livros sobre o assunto, embora houvesse grande vantagem em 

proclamá-las alto e bom som. É bom saber que com freqüência se 

apelava para as encíclicas sociais, que houve verdadeiro estudo 

desses documentos e que se manteve sempre o máximo apreço à 

doutrina da Igreja. Para maior solenidade, promoveram-se umas 

três conferências públicas de vulgarização a estas todas sobre a 

Rerum Novarum, na Faculdade de Direito. A concorrência foi 

animadora. Aliás, os próprios jornais cada dia do Congresso 

publicavam grandes reportagens e mostravam todos, sem 

exceção, com um grande espírito de colaboração. Isso deu grande 

projeção ao Congresso e ao Instituto de Direito Social. O 

encerramento no Rio ainda veio dar imponência excepcional aos 

trabalhos dos Congressistas. A reflexão que surge diante desta 

realização é a de que devagar se vai ao longe. Os organizadores 

deste movimento foram rapazes que em 1930 vieram ao Colégio 

São Luís tomar aulas de latim. O latim virou filosofia e a filosofia 

afinal formou, veio aplicar-se ao campo em que estavam as suas 

propensões. O maior trabalho do Congresso, o “pondus diei et 

aestus” 134 tiveram-no estes homens que se mantiveram unidos e 

querem que vença a boa nova de Nosso Senhor. Mas esta, R. P. 

Provincial, foi uma das celebrações da Rerum Novarum. Além do 

mais que se sabe: a Imprensa Nacional fez uma edição da 

                                                           
134 “O peso do dia e do calor”. 
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Encíclica, apareceu um decreto-lei oficializando os festejos, a 

Confederação Católica dos Círculos Operários foi declarada 

órgão técnico-consultivo do Estado, todos os grandes jornais das 

capitais brasileiras publicaram artigos sobre Leão XIII e a 

doutrina social da Igreja, haverá certamente muito que o Pe. L. 

Brentano poderia contar aos leitores das Notícias.” [...] 135 

 

2.7. O “GUIA SOCIAL DO TRABALHADOR” E OS CURSOS DE 

FORMAÇÃO DE LÍDERES OPERÁRIOS 

 

Um grupo de católicos sociais do século XIX, denominado Escola Belga, tinha 

como teórico um professor de economia política da Universidade de Lovaina, Charles 

Périn. Este foi um expoente da luta contra o liberalismo no plano ideológico e político; 

por um lado, denunciava a exploração dos operários pela nova classe burguesa e ensinava 

que as leis morais deviam dominar a economia, e por outro lado recusava a intervenção 

do Estado no assunto, esperando a solução da questão social somente da iniciativa 

privada e dos progressos do espírito cristão entre os patrões. 136  

Ao que parece essas eram as idéias do Padre Sabóia, conforme ele expôs em seu 

opúsculo “Guia Social do Trabalhador”, no qual eram baseados os cursos de formação de 

líderes operários, por ele organizados e que eram ministrados em vários bairros da 

capital. Esse guia foi impresso em 1949, conforme atesta um trecho da carta enviada ao 

seu pai no dia 16 de abril desse ano: 

 

[...] “Nesses dias de Semana Santa tenho trabalhado intensamente 

preparando as aulas de Física Industrial, escrevi também várias 

falas para o rádio. Mandei para a tipografia um livrinho “Guia 

Social do Trabalhador”. Roberto.” 137 

                                                           
135 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XV, número 6, julho de 1941, p. 359. 
136 R. Aubert, “A Encíclica Rerum Novarum, ponto final de um lento amadurecimento”, in Da Rerum Novarum à 

Centesimus Annus,  p. 11.  
137 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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Os cursos de formação de líderes operários eram de curta duração e foram muito 

procurados. Logo no início apareceram aproximadamente cinqüenta candidatos, porém 

nem todos foram aceitos, pois foram selecionados apenas os que o Padre Sabóia julgava 

preencherem as condições para se tornarem futuros líderes operários. 138 Os assuntos 

discutidos envolviam o ambiente de trabalho e se delineava um programa da “Ação 

Social”.  

Após um primeiro curso, que era dado em cinco semanas consecutivas, havia um 

segundo, mais aprofundado, onde se exigia das pessoas preparadas que elaborassem 

relatórios e anotações sobre os temas explicados, e distribuíssem questionários sobre a 

atividade de cada um no seu meio de trabalho, sobre as pesquisas que realizavam entre os 

companheiros de fábrica, com indicação das necessidades mais urgentes para a formação 

de operários cristãos. Neste segundo curso também se estudava a tática dos comunistas e 

a programação por eles utilizada para atingir a massa, e dessa forma era planejada a tática 

dos cristãos para conquistar o operariado para Cristo e para a Igreja. Ao final desse 

segundo curso as pessoas que tinham 100% de freqüência eram convidadas para a “Ação 

Social”, a fim de assumirem um compromisso de honra para defenderem a doutrina 

cristã. Seguiam-se finalmente mais dois cursos para a formação de líderes cristãos, um 

deles chamado de “curso médio de formação social”, que abrangia os temas: dialética 

marxista, capital e trabalho, salário e cooperativismo. O último curso, chamado de “curso 

de formação superior social”, estudava as seguintes questões: legislação trabalhista, 

sindicalismo, técnica de organização operária, economia e história dos movimentos 

operários em todo o mundo. 139 

Um trecho do “Guia Social do Trabalhador” de autoria do Padre Sabóia é o 

seguinte: 

 

[...] “Como é então que este livro nada fala sobre salários, sobre 

seguros, sobre estabilidade, sobre greves? Porque esses são 

problemas imediatos, porém não são básicos. Esses problemas 

                                                           
138 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, p. 137. 
139 Ibidem, pp. 137-138. 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

81 

  
 

surgem de uma sociedade desencaminhada de Deus e, portanto, 

onde há tanta coisa errada. [...] Salários, por exemplo. Seria 

preciso falar em salários se houvesse justiça? Se os bens da terra 

fossem distribuídos dentro de outra organização? Se os grupos 

profissionais estivessem vivos? [...] O remédio dos males não é 

econômico, não é um novo aumento de salário, ou um novo 

imposto ou maior produção. O remédio está na simpatia humana, 

na compreensão, na mútua correção. A atitude do cristão deve 

estar impregnada da convicção de que vivemos num mundo 

vazio. Mas para enchê-lo não basta protestar ou reclamar. É 

preciso compartilhar das comuns agruras e fazer do sofrimento 

uma força de redenção. Saber conviver é a grande arte do 

apostolado moderno. E transformar, será o seu triunfo.” 140 

 

Os líderes treinados pelos cursos do Padre Sabóia, muitos dos quais eram chefes 

de seções das fábricas que comandavam grupos de trinta a quarenta trabalhadores 

cristãos, multiplicavam com a sua atuação o contingente de operários que viviam a 

doutrina social cristã e a difundiam no seu meio. Eles atuavam nos bairros e setores de 

fábricas situadas em Vila Prudente, Osasco, Brasilândia, Penha, Ipojuca, Vila Maria, 

Barra Funda, Catumbi, São Bernardo do Campo, etc. 141 

O objetivo desses grupos, que pertenciam ao Centro Técnico do Trabalho, era 

atingir os sindicatos e influir na sua organização e mentalidade. Eles estavam preparados 

para agir dentro do órgão de classe, para discutir os vários temas, mostrar os erros das 

doutrinas de esquerda e enfrentar os chefes comunistas. Dessa maneira evitavam que os 

comunistas utilizassem os operários como “massa de manobra” para conseguir 

estabelecer confrontos entre patrões e empregados.  

 

                                                           
140 R. S. Medeiros apud A. Calado, Padre Roberto Sabóia de Medeiros. Um dos Grandes Pioneiros do Apostolado 

Social no Brasil, p. 19.  
141 A. Calado, Padre Roberto Sabóia de Medeiros. Um dos Grandes Pioneiros do Apostolado Social no Brasil, p. 20.  
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2.8. A LUTA CONTRA O COMUNISMO 

 

Quando Getúlio Vargas aboliu o Estado Novo, em 1945, ao final da 2a Grande 

Guerra Mundial, predominavam no cenário político brasileiro as forças dos partidos 

comunistas, agrários e ligas camponesas. Foi dada ampla liberdade a todos os partidos 

políticos para que se organizassem democraticamente, inscrevendo os seus candidatos 

aos vários cargos eletivos. Foi então que se legalizou o Partido Comunista do Brasil, que 

indicou o seu chefe, Luiz Carlos Prestes, como candidato à sucessão de Getulio Vargas.  

O Cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, 

considerando que o Padre Sabóia era um líder do meio estudantil e do movimento 

operário, a ele confiou a organização de uma grande concentração de repúdio ao 

comunismo. Foi escolhida a data de 14 de julho de 1945, e o evento aconteceu na Praça 

da Sé. O Padre Sabóia mobilizou os operários e os estudantes e escolheu oradores 

adequados, com aceitação popular. A praça ficou apinhada e houve ataques e refutação à 

ideologia marxista. Foi chamada “Noite de Nossa Senhora”, pois a imagem da Virgem 

Aparecida viera à capital do Estado de São Paulo. 142 

Sobre esta concentração, manifestou-se o Padre Sabóia, em seu relatório periódico 

aos seus colaboradores, nos seguintes termos: 

 

[...] “No dia 14, foi conferência ao ar livre: Praça da Sé. Noite de 

Nossa Senhora. Posição da Igreja diante do Comunismo e do 

Capitalismo. Esta noite de Nossa Senhora, a primeira das 

concentrações católicas deste ano, a que deu aos católicos a 

sensação de que a “casa é deles” e foi seguida de muitas outras, 

“foi como toque de despertar”, disse o Sr. Arcebispo. 

Conseqüentemente, começaram as ‘Semanas de Cristo Rei’ em 

quase todas as paróquias operárias. O Pe. Arlindo Vieira, por 

exemplo, veio pregar na Lapa. A Ação Social ajudou na 

organização das Semanas e diretamente no Itaim e na Penha. 

                                                           
142 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, pp. 125-126. 
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Arengas e palestras sucederam-se no Ipiranga e Moinho Velho. 

No fim de julho, ainda houve um tríduo de pregações sobre Santo 

Inácio no Colégio São Luís, e no dia 31, dia em que todos os 

expedicionários desfilaram por São Paulo, houve no Salão da 

Caetano de Campos uma palestra comemorativa sobre o título: 

“Está a mocidade esquecida da democracia?”. Um dia, um bom 

amigo, Renato Pedroso, prontificou-se a colaborar. E lá ia a 

Ribeirão Preto fazer uma conferência e voltar o Presidente da 

Ação Social. Para cedo ter que dar outro pulo a Belo Horizonte. 

Uma semana de Conferências. Depois, Concentração Católica em 

Santos. Foi a 7 de Setembro. Ida e volta em gasogênio, sem 

atrasos. Conferência na praça pública. Em setembro ainda, 

palestra sobre Cooperativismo, na Escola de Comércio Álvares 

Penteado. E de novo o Municipal, a conferência ‘meio 

pessimista’, “Retrato do Brasil”, que o Instituto de Direito Social 

arranjou para ser repetida na Biblioteca Municipal.” [...] .143 

 

A propaganda comunista, e também a de outros partidos, tomou conta então de 

todos os meios de comunicação, na imprensa falada e escrita e em comícios realizados 

em praça pública. O Padre Sabóia não podia ficar indiferente a todo esse movimento, 

principalmente por ser opositor à infiltração do comunismo, que pregava o ateísmo 

materialista e a luta de classes na sociedade. Ele escreveu muitos artigos em jornais e 

revistas, fez palestras no rádio e na televisão, alertando os católicos, procurando 

desmascarar os ardis dos inimigos da religião e pregando os seus ideais e o que 

considerava a verdadeira liberdade com argumentos sólidos.  

No mês de novembro de 1945 o Padre Sabóia de Medeiros lançou um desafio a 

Luiz Carlos Prestes, presidente do Partido Comunista do Brasil, para uma sabatina, um 

debate público, que seria realizado no Vale do Anhangabaú.  

                                                           
143 Notícias da Província do Brasil Central. 4a Série, ano XIX, número 3, dezembro de 1945, p. 188. 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

84 

  
 

O Partido Comunista do Brasil, por seu lado, procurava movimentar a população 

e justificar a ausência do chefe Luiz Carlos Prestes na sabatina como sendo motivada pela 

mudança do local do debate, conforme a comunicação escrita da Secretaria de 

Divulgação do Comitê Estadual de São Paulo do Partido Comunista do Brasil: [figura 7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: CARTA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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A carta seguinte, enviada pelo Sr. Mario Scott, secretário do Comitê Estadual de 

São Paulo do Partido Comunista do Brasil, ao jornal O Diário [de São Paulo], para ser 

publicada no dia do debate, sugerindo que o Partido Comunista estaria sendo vítima de 

calúnias, demonstra a preocupação sobre o debate que ocorreria nesse mesmo dia: [figura 

8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: CARTA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

86 

  
 

O teor desta carta contradiz o comunicado anterior, ficando explícito que, com a 

aprovação do camarada Prestes, o Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil 

designou outros elementos do Partido para responder às questões da sabatina, em lugar de 

Prestes.  

O Padre Sabóia recebeu apoio de muitas pessoas e entidades católicas pelo seu 

gesto. Um dos telegramas de apoio recebido pelo Padre Sabóia foi enviado pelo Doutor 

José Evangelista de Andrade, com os dizeres: 

 

“Liga Eleitoral Católica empolgada com a sua desassombrada 

atitude, presta sua solidariedade, aguardando irradiação da 

sabatina pela Junta Regional.” Dr. José Evangelista de Andrade, 

Presidente. 144 

 

A mudança do local previsto para o encontro foi imposta pelas autoridades, que 

temiam a ocorrência de tumultos, e proibiram que o debate fosse realizado em local 

público, para evitar aglomerações. O que seria um debate público foi transformado em 

um debate radiofônico, entre o Padre Sabóia e o então candidato comunista a deputado 

federal José Maria Crispim, que substituiu o seu chefe Luiz Carlos Prestes. O Padre 

Sabóia falaria dos estúdios da Rádio Excelsior, enquanto Crispim falaria da sede do 

Partido Comunista do Brasil.  

Esse episódio foi marcante e teve grande importância para a população de São 

Paulo. Foi noticiado detalhadamente, anos depois, em uma reportagem da revista O 

Cruzeiro, intitulada “Um Legionário do Bem”, datada de 27 de agosto de 1949. 145 

 
“O TRABALHO INSANO DE UM SACERDOTE JESUÍTA 
PARA CONSEGUIR QUE SEIS MIL PESSOAS 
CONTRIBUAM COM MIL CRUZEIROS CADA UMA PARA 
A FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL, CLÍNICA 
SANTO INÁCIO E TODAS AS DESPESAS DA 
BENEMÉRITA AÇÃO SOCIAL.” 
 

                                                           
144 O original deste telegrama pertence ao acervo do professor Joaquim Ferreira Filho. 
145 A. Silva & R. Maia, “Um Legionário do Bem”, pp. 52-56. 
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SÃO PAULO – Agosto 

 
“O Padre Sabóia de Medeiros em São Paulo, hoje, é tão 

conhecido como um níquel de tostão. A sua popularidade é tal e 

ele é tão admirado pelas suas atitudes e iniciativas – que poderia 

eleger-se sem propaganda a qualquer posto parlamentar. O seu 

prestígio e a sua fama nasceram há quatro anos atrás, quando pôs 

a knock-out o ex-deputado vermelho, José Maria Crispim. 

Estava-se então em novembro de 45, em plena campanha 

eleitoral. Ia ser eleito o Presidente da República e também os 

deputados federais e senadores. Os bolchevistas caboclos haviam 

lançado o nome de Yedo Fiúza, um engenheiro tão obscuro como 

a noite, e cuja desonestidade no D.N.E.R. [Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem] foi posta em pratos limpos 

pelo jornalista Carlos de Lacerda. E a propaganda comunista 

pegou fogo. Os partidos conservadores, por seu turno, estavam 

mergulhados na campanha, de modo que tinham como que se 

esquecido de combater o dilúvio de mentiras e demagogia, que 

os moscovitas espalhavam aos quatro ventos. Nenhum partido, 

nenhum candidato se levantava contra eles (porque, no fundo, 

todos estavam esperando que o chefe Prestes mandasse os seus 

escravos votarem em fulano ou em sicrano). Foi quando surgiu a 

figura resoluta do Pe. Sabóia de Medeiros. Lançou um desafio a 

Luiz Carlos Prestes, para um debate público. Seria um duelo 

sensacional: Igreja Católica versus Marxismo. O Padre Sabóia 

lançou o desafio dentro de toda formalidade. Mandou seu próprio 

chofer levar uma carta protocolada à sede do Partido Comunista, 

contendo o repto a Prestes. Foi a conta. Os jornalecos vermelhos, 

tanto de São Paulo como do Rio, puseram-se a tocar o velho 

disco: “Provocador”, “Reacionário”, “Clero a serviço de 

interesses imperialistas”, “Perturbador da ordem”. Todavia, do 
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lado do Padre Sabóia se colocou, imediatamente, a imprensa 

democrática e livre. Os Diários Associados deram-lhe inteiro 

apoio. E o desafio lançado pelo jesuíta ganhou vulto, propagou-

se, tornou-se um caso nacional. Mas o chefe Prestes não dava 

uma resposta ao padre. Quinze dias a opinião pública ficou numa 

ansiosa expectativa. E somente na tarde do dia marcado para a 

polêmica é que o chefe vermelho respondeu, mandando em seu 

lugar o então candidato a deputado federal José Maria Crispim. 

Diante disso, o interventor Macedo Soares resolveu proibir o 

debate público, que seria realizado no Vale do Anhangabaú. 

Certamente, os comunistas provocariam um conflito, e cumpria 

manter a ordem e evitar talvez o sangue. De modo que o duelo se 

realizou através do rádio, o padre falando da Rádio Excelsior, o 

deputado falando da sede do P.C. Durante duas horas, milhões de 

paulistas e brasileiros estiveram ouvindo a pugna sem 

precedentes. Pouco antes da meia noite, Crispim, crivado de 

perguntas, entregou os pontos. Deixara sem resposta uma série 

de perguntas do sacerdote sobre a crítica da economia política, 

sobre o “materialismo histórico” e sobre a própria filosofia 

marxista. Mas, como se fosse o vencedor, Crispim disse que 

estava satisfeito com as respostas do padre, e pediu licença para 

retirar-se do combate. Ainda hoje o povo diz que José Maria 

Crispim foi eleito pelo Padre Sabóia, pela publicidade que o 

sacerdote então lhe deu. De modo que para compensar a derrota, 

Prestes mandou sua legião de autômatos descarregarem a votação 

em Crispim. Mas o Partido Comunista passou, e com ele José 

Maria Crispim. Ninguém mais se lembra dele. Ao passo que o 

padre Sabóia, alertando a consciência cívica do país naquela 

ocasião, e pondo por terra um homem de confiança de Prestes, 

angariou uma soma de popularidade e simpatia do povo, que 
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poucos homens públicos da atualidade conseguiriam alcançar. 

Agora, com o país dentro da tranqüilidade, o padre Sabóia está 

empregando sua energia de homem de inteligência e de trabalho 

numa grandiosa obra de ação social, realizando em São Paulo a 

mesma jornada que um grupo de jesuítas franceses estão levando 

avante em Paris – a “Action Populaire”. E é tão corajosa a 

iniciativa dos padres franceses, no terreno social e trabalhista, 

que a organização deles é hoje conhecida como “casa dos padres 

socialistas”. Pois “é o que está executando nesta capital paulista 

o padre Roberto Sabóia de Medeiros”.  

 

 Contrariamente à opinião manifestada nesta reportagem, o Padre Sabóia não 

gostou do resultado do debate, conforme expressou na carta ao Provincial datada de 5 de 

dezembro de 1945:  

 

[...] “Imagine as inumeráveis cartas cheias de indignação que o 

senhor já terá recebido. Deus escreve direito por linhas tortas, é a 

única consolação que me ocorre. A tal Sabatina de fato resultou 

num desastre. Não tanto pela propaganda que fez do Comunismo, 

quanto pela impressão de que o homem não ganhou mas também 

não perdeu. Acontece que eu estava cansado, mal pude escrever a 

lápis algumas linhas e durante o debate, cada vez que ele 

escapava eu me irritava e tomei um tom agressivo que contrastava 

com o tom frio que ele manteve. O ‘Zé povinho’ admirou a 

habilidade com que ele pulava de um lado para outro como se 

fosse um circo de cavalinho. No primeiro momento a impressão 

foi de que o Crispim fora liquidado, no dia seguinte, os 

comunistas estavam ainda meio tontos. Mas, veio logo a reação e 

hoje, gregos e troianos dão ganho de causa a ele. Os admiradores 

debandam. De fato, fui inepto no debate. Não fiz o homem voltar 
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ao nó do problema. Não houve ninguém que me dissesse “calma, 

sangue frio”. Fui muito certo de liquidar o caso em dois tempos. 

E eis o dano que causei à Igreja e à Companhia. Nos jornais já 

apareceram caricaturas minhas. Muitos me telegrafaram me 

felicitando às centenas de telegramas. Os benévolos dizem que eu 

tive compaixão. Os malévolos que estou de mãos dadas com eles. 

Estou acabrunhado e pessoalmente abraço de coração a 

humilhação. Na próxima reunião do Clero vou pedir desculpas a 

todo o Clero. Ao senhor peço desculpas e penitência. Qual a 

política ou a conduta a seguir? Esperar outra ocasião? No dia 

seguinte um maluco propôs outro debate. O senhor Arcebispo 

gostou da Sabatina, embora reconhecesse que eu poderia ter 

apertado muito mais o adversário. Um artigo meu para os jornais 

de amanhã foi aprovado; a rádio difusora pelas ondas curtas e 

longas, segundas, quartas e sextas-feiras, irradiará, às dez da 

noite, comentários meus à Sabatina, explicando pontos que 

ficaram obscuros.” 146 

 

 A resposta do Padre Provincial ao Padre Sabóia veio após uma semana, no dia 12 

de dezembro de 1945, nos seguintes termos: 

 

“A respeito da sua sabatina através do rádio, transmitida por 

várias estações emissoras. Em Belo Horizonte os nossos padres 

ressaltaram o entusiasmo pelo modo brilhante com que V. R. se 

portou. Acredito que não há razões para se impressionar com as 

críticas negativas a respeito desta entrevista. Recomendo que 

nada faça sem prévio consentimento do seu Superior e do senhor 

Arcebispo. A campanha contra o Clero e a Igreja, tanto em BH 

                                                           
146 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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como aqui e nas capitais dos Estados, acentua-se com violência 

assustadora.” 147 

 

 No Anexo 2 deste trabalho, na página 365, estão reproduzidas cópias de algumas 

das centenas de cartas recebidas pelo Padre Sabóia após o debate, algumas delas 

manifestando apoio irrestrito ao desempenho do padre e outras lhe fazendo duras críticas. 

Nesse anexo também se encontram as respostas enviadas aos missivistas. As cartas 

anônimas, que são muitas, não foram reproduzidas, pois não permitiram ao Padre Sabóia 

o direito de resposta.  

A luta do Padre Sabóia contra o comunismo estendeu-se por alguns anos. Em uma 

carta enviada a seu pai, datada de 1 de janeiro de 1948, ele relatava:  

 

 “Estive no Rio para uma conferência sobre o Comunismo para a 

Escola do Estado Maior da Aeronáutica. Por aqui tudo de vento 

em popa. [...] Um grande abraço. Roberto”. 148 

 

2.9. A DIVISÃO DE ECONOMIA SOCIAL 

 

 Talvez, entre todas as divisões da Ação Social, esta seja a que apresentou uma 

atuação mais discreta, pois quase não foi citada nas correspondências do Padre Sabóia ao 

R. P. Provincial e aos seus colaboradores. No mês de janeiro de 1941 encontramos o 

seguinte relatório: 

 

[...] “A Divisão de Economia Social espalha mensalmente entre as 

firmas mais importantes da cidade circulares técnicas sobre a 

organização e outros pontos, inclusive relações entre os negócios 

e a moral. Estas circulares têm sido ultimamente procuradas com 

insistência: alguns números estão esgotados. A mesma Divisão 

                                                           
147 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
148 Ibidem. 
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prepara agora um grande plano para um inquérito sobre nível de 

vida, que poderá ter conseqüências importantes. Sem falar de 

outro inquérito levado a efeito pelos funcionários desta mesma 

Divisão sobre doenças na classe trabalhadora, inquérito que já 

tem suas proporções e que é destinado a levantar a base estatística 

e atuarial para um seguro-doença. Além disso a presidência da 

Comissão está em contato com duas poderosas entidades 

comerciais: uma para barateamento da roupa, outra para o dos 

gêneros alimentícios.” [...] 149 

 

 No mês de abril de 1941, o Padre Sabóia relatou em uma carta ao R. P. Provincial:  

 

[...] “Não está ainda organizada a Divisão de Economia Social, 

por falta de achar um homem capaz para a Diretoria. Um bom 

diretor é toda a Divisão. É quem dá o impulso e se preocupa. Tais 

são, R.P. Provincial, alguns pormenores sobre o trabalho das duas 

Instituições onde a influência da Companhia se faz sentir e que 

são fruto desta influência.” [...] 150 

 

 Em outra carta enviada aos seus cooperadores, o Padre Sabóia explicou:  

 

[...] “A divisão de economia social fornece muito material para a 

revista Serviço Social. É uma divisão de estudos. Um dos maiores 

perigos, com efeito, do trabalho, é deixar-se guiar por um desejo 

de reformar tudo, de remediar, sem ter em conta a experiência dos 

séculos e as luzes da razão. Está aí um trabalho que se não pode 

medir; cujos resultados não se podem apalpar. Não obstante, 

quem não vê a sua importância? Nós precisaríamos de mais 

                                                           
149 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, número especial, janeiro de 1941, p. 408. 
150 Idem, 3a Série, ano XV, número 6, julho de 1941, p. 358. 
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funcionários, de peritos. Sem livros, por exemplo, não se pode 

estudar, sem pesquisar os estudos ficam no ar, mas sem gente não 

se fazem pesquisas... Nós, porém, não desanimamos. Os antigos 

alunos da Escola de Administração e Negócios uniram-se num 

Instituto dos Técnicos em Administração de Negócios (ITAN) e 

nos prestam bons serviços nesse campo.” [...] 151 

 

2. 10. A DIVISÃO DE CULTURA PROFISSIONAL 

 

 As principais realizações desta divisão foram as escolas que demonstram a ampla 

visão, o espírito criador e a perseverança do Padre Sabóia, que enfrentou muitas 

dificuldades para criá-las e mantê-las. Além das escolas, essa divisão também era 

responsável pelas publicações – a revista Serviço Social e a Carta aos Padres, sendo a 

primeira uma revista de cultura superior destinada a fomentar os estudos sociais em todo 

o país, e a segunda era destinada ao clero em geral.  

 Vamos abordar neste capítulo a Escola Superior de Administração e Negócios – 

ESAN e a Escola de Desenho Técnico São Francisco de Bórgia. Também esteve nos 

planos do Padre Sabóia a criação de uma escola técnica de fiação e tecelagem, mas esta 

ficou englobada no projeto da Faculdade de Engenharia Industrial – FEI - como uma das 

modalidades do ensino da sua organização. Trataremos da Faculdade de Engenharia 

Industrial a partir do próximo capítulo deste trabalho, pois ela foi criada tendo como 

mantenedora a Fundação de Ciências Aplicadas, e não era diretamente mantida pela Ação 

Social.  

 Embora a ESAN tenha nascido oficialmente em 1941, já em 1940 surgiam na 

correspondência do Padre Sabóia enviada ao seu pai, referências aos seus planos e 

preparativos para as escolas. Em carta enviada ao seu pai, datada de 7 de maio de 1940, 

encontramos o seguinte trecho:  

 

                                                           
151 Notícias da Província do Brasil Central.  3a série, número 1, junho de 1945, p. 36. 
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[...] “Amanhã será a primeira aula das conferências preparatórias 

para a Escola de Administração e Negócios. Um grande abraço, 

Roberto.” 152 

 

 Em outra carta, datada de 1 de agosto de 1940, o Padre Sabóia relatou ao seu pai 

os seus planos: 

 

[...] “Além disso, [estou preparando] uma Faculdade de Ciências 

Técnicas e Administrativas. Cheguei à fórmula de organização de 

uma sociedade de cotas limitadas entre certo número de amigos 

bem provados, cada um podendo ter uma ou mais cotas. Feita a 

sociedade, esta possui a Faculdade e a funda, convidando para 

assumir a diretoria a mim com dois ou três outros. Depois do 

funcionamento da Faculdade por um certo tempo, tudo indo bem, 

pede-se incorporação à Universidade Católica. O filho que pede a 

bênção Roberto.” 153 

 

Em 26 de setembro de 1940, termina outra carta ao seu pai, reafirmando o seu 

interesse pela criação das escolas: 

 

[...] “Comecei uma aula sobre a família a um grande número de 

ouvintes. As lições serão cinco. Conjuntamente o ensino 

profissional continua na ordem do dia, com máximo rigor 

possível. Um abraço do filho Roberto”. 154 

 

 Em relação ao seu projeto de criar uma escola de fiação e tecelagem, o Padre 

Sabóia assim comunicava, em 28 de setembro de 1940, ao seu pai: 

                                                           
152 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
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 [...] “Estive com os reis do tecido, os jafetes, [família Jafet, muito 

rica e proprietária de fábricas de fiação e tecelagem] que além de 

me receberem muito bem marcaram uma nova reunião sobre a 

escola de fiação e tecelagem. Talvez seja a que vai amadurecer 

primeiro. Mesmo assim levantam-se mil dificuldades Nem 

sempre o homem quer mudar de fórmula.”[...] 155 

 

 No dia 19 de novembro de 1940, em carta ao seu pai, o Padre Sabóia voltou a 

tratar da ESAN, das dificuldades na obtenção de recursos e dos esforços empreendidos 

para organizar essa escola: 

 

[...] “O grande trabalho é sobre a Escola de Administração e 

Negócios. Acabei de escrever um prospecto. Cheguei de uma 

conversa de uma hora com um dos diretores da Federação das 

Indústrias e influente na associação comercial. As esperanças são 

muitas, os auxílios estão chegando. Mas o pulo que a gente tem 

que dar para organizar, caçar professores adequados, é alto e 

extenso, à noite tenho que ir à Faculdade de Direito, onde 

promovi três conferências do Pe. Pierre Charles. Um grande 

abraço do Roberto”. 156 

 

No dia 23 de janeiro de 1941, o Padre Sabóia relatou em uma carta ao seu pai, que 

havia visitado várias organizações da Argentina e do Uruguai, colhendo subsídios para a 

organização da escola:  

 

[...] “Aproveitei ao máximo a minha viagem à Argentina e ao 

Uruguai. Visitei vinte instituições e conversei com personagens 

representativos do campo social. Agora estou em plena 

                                                           
155 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
156 Ibidem. 
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organização da escola. As adesões estão chegando numerosas. O 

filho muito amigo Roberto”. 157 

 

2. 11.  A ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS - ESAN 

 

Desde 1940 o Padre Sabóia estava intensamente envolvido nas atividades da 

Comissão Permanente de Ação Social, e comandava um movimento social bastante ativo, 

voltado para a ação doutrinária, a assistência social, médica e educacional das classes 

necessitadas e desprovidas de recursos e de atendimento dos poderes públicos. Em seus 

contatos continuados junto à classe empresarial paulista, com o intuito de buscar auxílio 

financeiro para suas obras, surgiu a oportunidade de despertar o interesse desta classe 

pela formação de profissionais bem preparados para suprir a demanda dos quadros 

dirigentes da indústria e do comércio. Assim surgiu o projeto da ESAN.  

 Ao que parece, como ainda não existia uma escola similar no Brasil, o Padre 

Sabóia baseou-se, para criar a ESAN, no modelo vigente na Graduate Scholl of Business 

Administration, da Universidade de Harvard (EUA), que era um instituto famoso, dotado 

de um currículo que o tornava respeitado no mundo inteiro. 158  

O objetivo do Padre Sabóia era formar administradores de empresas para as 

funções de chefia e direção. Esses profissionais seriam absorvidos por firmas comerciais 

e industriais do Estado de São Paulo, pois havia carência, na época, de profissionais 

técnicos e culturalmente habilitados para assumir essas responsabilidades nas empresas. 

No governo de Vargas foram promovidas reformas no ensino, em nível federal, 

com a implantação de ensino técnico, que demonstrava a preocupação com a 

industrialização e com a qualificação da mão de obra profissional. Na época de Vargas, 

entre os anos de 1930 a 1955, nada menos do que seis propostas para a criação das 

“Universidades do Trabalho” foram apresentadas. Essa universidade tentaria conciliar o 

conceito inerente à palavra ‘universidade’, entendida como destinada apenas às elites 

                                                           
157 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
158 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, p. 107. 
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sociais, com a palavra ‘trabalho’, que era considerado uma atividade braçal destinada aos 

subalternos e às classes sociais menos favorecidas.  

 Universidades com essas mesmas características foram criadas em outros países, 

como a Université du Travail da Bélgica, fundada em 1902, a Universidad del Trabajo 

no Uruguai, fundada em 1942, a Universidad Obrera Nacional  na Argentina, fundada 

em 1948 e a Universidad Laboral na Espanha, fundada em 1952. No Brasil, esse tipo de 

universidade não passou de um projeto fracassado. 159  

Desde a década de 1930 havia um debate sobre as propostas educacionais que 

discutiam a interface entre as finalidades dos cursos de nível médio e de nível superior. 

Discutia-se se o nível superior deveria permanecer objetivando uma formação apenas 

acadêmica dos profissionais ou se a aplicação prática dos conceitos seria uma vertente 

mais importante do que a formação clássica. Em função disso os currículos deveriam ser 

alterados, prevalecendo as disciplinas técnicas e tecnológicas em detrimento das 

disciplinas de formação humanística.  

A criação de universidades públicas com essa característica poderia ser uma 

resposta política do governo para tentar resolver os problemas sociais que emergiam nas 

grandes capitais, especialmente em São Paulo, devido à industrialização e ao aumento da 

demanda de mão-de-obra qualificada. O empresariado via-se obrigado a promover a 

formação profissional dos trabalhadores, ou seja, os operários ficavam praticamente 

excluídos do sistema educacional formal. Uma conseqüência política desse fato é que o 

governo perdia a oportunidade de difundir a sua ideologia junto à classe operária. 

A Constituição Federal de 1934 havia criado a chamada representação 

profissional dos cidadãos na vida política, pela qual os sindicatos patronais, operários, de 

comerciários, etc, indicavam novos membros para o Congresso Nacional. Foram 

instituídas leis sociais e os sindicatos foram organizados, temas que anteriormente não 

eram tratados pelos legisladores. Com isso, cresceu a importância e a influência das 

classes trabalhadoras na política e no poder. Na verdade não foi criado um sindicalismo 

                                                           
159 M. A. Pronko, “Crônica de um Fracasso: Uma História dos Projetos de Criação de Universidades do Trabalho no 

Brasil”, pp. 84-103. 
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autônomo, surgido das bases das classes trabalhadoras, pois o governo impôs tais 

medidas autoritariamente.    

Ainda no ano de 1934, Getúlio Vargas convidou o engenheiro belga Omer Buyse 

para realizar os estudos da implantação da Universidade do Trabalho no Brasil, uma vez 

que esse engenheiro havia participado da criação da Université du Travail da Bélgica. A 

proposta apresentada era muito complexa, pois a universidade deveria conter três níveis 

diferentes de ensino, escolas de diversos tipos e contemplar diversas especialidades. A 

Universidade pretendia elevar a cultura técnica dos operários e aperfeiçoar os métodos de 

ensino, mas acabaria extrapolando as funções acadêmicas de uma instituição de ensino, e 

se transformaria também em um órgão de apoio às indústrias. A proposta de Buyse foi 

arquivada por ordem do ministro da educação, Gustavo Capanema. 160   

A discussão sobre a criação da Universidade do Trabalho voltou, em 1940, como 

uma proposta política e não apenas como uma tentativa de solução para o ensino 

profissionalizante. Humberto Grande, que na época era Procurador da Justiça do 

Trabalho, defendia a criação desse tipo de instituição que julgava ser  atual, técnica e 

popular e que mudaria o sistema pedagógico, ao formar trabalhadores competentes, 

operários idôneos, chefes de indústria, líderes sindicais, homens de negócios bem 

orientados e especialistas profissionais. Ele criticava o sistema educacional brasileiro da 

época, que julgava ser um monopólio destinado apenas às classes dirigentes e que 

formaria profissionais apenas teóricos, desprovidos de habilidades para enfrentar a vida. 
161  

Dentro desse contexto, foi inaugurada a Escola Superior de Administração de 

Negócios, ESAN, no dia 4 de março de 1941 e posteriormente foi agregada à 

Universidade Católica de São Paulo, como um Instituto Complementar da mesma.  

 

 

                                                           
160 Arquivo Gustavo Capanema, 19 de novembro de 1934, p. 5, GC 34.07.24 g 0620 apud Marcela Alejandra Pronko, 

“Crônica de um Fracasso: Uma História dos Projetos de Criação de Universidades do Trabalho no Brasil”, pp. 84-103. 
161 H. Grande, A Universidade do Trabalho e o Desajustamento entre Massas e Classes Dirigentes apud Marcela 

Alejandra Pronko, “Crônica de um Fracasso: Uma História dos Projetos de Criação de Universidades do Trabalho no 

Brasil”, pp. 84-103. 
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“Conforme anunciamos, inaugurou-se ontem, com grande 

solenidade, no auditório do [jornal] A Gazeta, a Escola de 

Administração de Negócios, cujas finalidades sociais visam o 

aperfeiçoamento técnico - profissional dos elementos dirigentes 

do Comércio e Indústria. Ocupavam a mesa elementos 

representantes do mais alto valor das entidades de classes, 

presididos pelo diretor da Escola, Sr. José Pires de Oliveira Dias.  

Abrindo a sessão o diretor teve palavras de agradecimento à 

Federação das Indústrias e à Associação Comercial de São Paulo, 

pelo prestígio com que apoiaram a Escola, e passou a palavra ao 

presidente da Comissão Permanente de Ação Social, Pe. Roberto 

Sabóia de Medeiros S. J., que rapidamente se referiu ao sentido 

da nova iniciativa, tracejando em grandes linhas o rumo tomado 

pela marcha da humanidade. Depois das experiências capitalistas 

ou comunistas, os homens voltam a um desejo de liberdade por 

meio da organização sempre mais perfeita. Os homens que 

percebem o movimento a que participamos procuram, pois, 

adestrar-se pela técnica, sem cair nos exageros unilaterais. Para 

servir este anseio é que foi fundada a Escola. A seguir o Dr. 

Garibaldi Dantas entreteve o auditório com projeções luminosas, 

nas quais expôs uma série de aspectos econômicos e industriais 

 

FIGURA 9: FOLHETO DE DIVULGAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINI STRAÇÃO DE 
NEGÓCIOS DA AÇÃO SOCIAL - ESAN 

FONE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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do algodão e finalmente deu a aula inaugural o Prof. Iris Miguel 

Rotundo. As qualidades didáticas que usou o Dr. Rotundo 

mantiveram atento o auditório e o perfeito domínio do assunto 

facilitou o conferencista multiplicação de exemplos e pontos de 

referência que muito valeram para a explanação do seu tema. 

Encerrou-se a sessão, com avisos gerais da Diretoria da Escola 

aos seus alunos. As matrículas do curso diurno, que é o principal 

curso da Escola, ficarão abertas até o dia 10 de março, e as aulas 

deverão ter início no dia 15 de março.” 162 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162  “Inauguração dos Cursos da Escola de Administração de Negócios”, A Gazeta  (5 mar. 1941),  p. 2 . 

FIGURA 10: PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A ESAN DESDE A SUA 
FUNDAÇÃO ATÉ O ANO DE 1994 

FONTE: ANUÁRIO DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS  
ANO DE 1972 
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A Escola Superior de Administração de Negócios funcionou, desde a sua 

fundação até o ano de 1994, no prédio da Rua São Joaquim 163/180, no bairro da 

Liberdade, em São Paulo. Mudou-se, então, para a sede própria na Rua Tamandaré 688, 

no mesmo bairro. [figura 10] 

 Um mês após o início das aulas na ESAN, no dia 15 de abril de 1941, o Padre 

Sabóia relatou ao Provincial: 

 

[...] “Na Divisão de Cultura Profissional é que o trabalho é mais 

intenso. Duas entidades ativas já conta esta divisão; o Escritório 

de Pesquisas Comerciais, que edita um boletim mimeografado 

distribuído pelas firmas mais importantes do Comércio e 

Indústria. Neste boletim de caráter científico tratam-se de 

assuntos de organização, racionalização, publicidade, e 

examinam-se os casos sob o aspecto da ética profissional. A 

outra novidade desta Divisão é a Escola de Administração e 

Negócios. Destina-se aos altos funcionários do Comércio e da 

Indústria. Intenta aperfeiçoá-los, completar o que saibam, abrir 

horizontes e por meio disto ir formando as suas idéias morais, 

ensinando as verdades religiosas. Tem curso diurno e noturno. A 

Escola é sustentada pela contribuição das firmas e pelas 

mensalidades dos alunos. Teve grande aceitação. Na noite da sua 

inauguração estava repleto o grande salão de A Gazeta e repleto 

de interessados, de homens de profissão, muitos dos quais vieram 

‘espiar’ e acabaram matriculando-se. A Escola conta no curso 

noturno 110 alunos. Não tem mais porque nos locais da Escola 

não cabem mais. O curso diurno esbarrou com maiores 

dificuldades, por ser diurno e porque a Escola não dá diploma 

oficial. Mas também isto está sendo vencido.” [...] 163 

 

                                                           
163 Notícias da Província do Brasil Central. Ano XV, número 5, abril de 1941, p. 308. 
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Em julho de 1941, em outra carta ao Provincial, o Padre Sabóia relatou: 

 

[...] “Termina o primeiro semestre da Escola de Administração e 

Negócios com resultados satisfatórios. O número de alunos, que 

os profetas do mau agouro anunciavam havia de decrescer 

rapidamente, mantém-se numa média de elevada constância. De 

120 matriculados freqüentam e duram 80, animados a varar o 

ano. Compõe-se este número de elementos de responsabilidade 

em firmas importantes da cidade; gerentes, diretores, chefes de 

seções, etc. Na Semana Santa em vez de suspender as aulas 

foram substituídas por conferências religiosas dadas pelo Pe. 

Mendicute, que tiveram larga aceitação. O método adotado nas 

preleções dos professores visa a prática. Como os alunos já são 

homens que conhecem o comércio trata-se de abrir-lhes novos 

horizontes, de dar-lhes um sentido moral com que encarem os 

negócios e não de estar em discussões teóricas.” [...] 164 

 

 É interessante esclarecer que o Padre Sabóia, na carta do mês de abril de 1941, 

quando se referiu ao curso diurno, afirmou que a escola “não fornecia diploma oficial”, e 

que esse seria um dos motivos da pequena procura pelo curso.  

Na época da fundação da ESAN estava em vigência uma legislação específica 

para os cursos dos ‘Institutos de Ensino Isolados’. O decreto-lei número 421 da 

Presidência da República, datado de 11 de maio de 1938 e publicado no dia seguinte, 

regulamentava que o ensino superior era livre, sendo lícito aos poderes públicos locais, às 

pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado fundar e manter 

estabelecimentos destinados a ministrá-lo, uma vez que fosse obtida uma autorização 

prévia do Governo Federal.  

Para que os cursos fossem considerados superiores, exigia-se que os alunos 

matriculados tivessem uma preparação secundária, a qual devia ser comprovada pela 

                                                           
164 Notícias da Província do Brasil Central. Ano XV, número 6, julho de 1941, p. 358. 
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apresentação do certificado de conclusão do curso secundário. Além disso, havia uma 

série de outras exigências para que a escola obtivesse uma autorização, em caráter 

condicional, para funcionar, tais como: a mantenedora devia demonstrar capacidade 

financeira para sustentar a escola, deviam existir edifícios e instalações apropriadas sob o 

ponto de vista ‘pedagógico e higiênico’ para o ensino, e as estruturas administrativa e 

didática deviam ser condizentes. Também era necessário justificar porque se criaria essa 

escola na localidade pretendida, assim como as condições culturais ali existentes.  

Após obtida a autorização de funcionamento, era necessário obter o 

reconhecimento dos cursos, o que era feito pelo Conselho Nacional de Educação do 

Ministério da Educação e Cultura.  

Em virtude da legislação vigente, os alunos que cursavam a ESAN recebiam, ao 

final do segundo ano de curso, um certificado de conclusão, pois a escola ainda não era 

reconhecida. Apenas no ano de 1960 foi pedido o reconhecimento dos cursos da ESAN 

junto ao Ministério da Educação e Cultura, quando a escola já havia formado 14 turmas, 

no total de 262 alunos. Simultaneamente foi solicitado o reconhecimento dos cursos 

como sendo de utilidade pública. 165   

Na data de 28 de janeiro de 1961 foi concedido o reconhecimento do Curso de 

Administração de Negócios, mantido pela Ação Social, em São Paulo, no Estado de São 

Paulo, pelo decreto número 50.164, do Presidente Juscelino Kubitschek. 

 As figuras 11, 12, 13 e 14 são reproduções dos certificados de “Técnico em 

Administração e Negócios”, conferido pela ESAN ao aluno José Mesquita de 

Vasconcellos, em 3 de fevereiro de 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Processo número 134 839/59 da Comissão de Ensino Superior, lido em 1 de abril de 1960. 
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FIGURA 11: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DA ESA N 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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FIGURA 12: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DA ESA N 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 



Capítulo 2 – A Ação Social 

 

106

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DA ESA N 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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2.12. A ESCOLA DE DESENHO TÉCNICO SÃO FRANCISCO  

DE BÓRGIA  

 

 Além da Escola Superior de Administração e Negócios – ESAN – a Ação Social 

também mantinha a Escola de Desenho Técnico São Francisco de Bórgia. Destinava-se a 

 

FIGURA 14: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DA 
 FIGURA 11: CERTIFICADO DE CONCLUS ÃO DO 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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preparar desenhistas especializados para a indústria, a arquitetura e as firmas comerciais, 

e o curso era de nível secundário. 166 Os alunos estudavam matemática, geometria, 

desenho e mecânica, além de religião, que era matéria constante em todos os cursos. Em 

junho de 1944, o Padre Sabóia se encontrava viajando pelos Estados Unidos da América, 

procurando angariar recursos e subsídios para os projetos de sua Faculdade de 

Engenharia Industrial, que iria fundar em 1946.  Enquanto o Padre Sabóia viajava, o 

Padre José Danti, S.J. relatou, na correspondência particular da Província, os trabalhos 

desenvolvidos nas Escolas da Divisão de Cultura Profissional: 

 

[...] “Desta velha casa de S. Gonçalo, dirigimos diversas obras 

sociais, entrosadas na “Ação Social”, a antiga Comissão 

Permanente de Ação Social, de que é presidente o Pe. Sabóia. O 

Instituto de Cultura Profissional, que compreende a Escola de 

Administração e Negócios, a Escola de Desenho Técnico e a 

Escola de Formação Popular. Na primeira, que funciona em dois 

períodos, um diurno, outro noturno, os alunos recebem, depois de 

dois anos de estudo, o certificado de Administrador – Vendedor, e 

depois de mais dois anos, o diploma de Técnico em 

Administração – e Negócios. Estudam noções de Direito Civil e 

Comercial, Economia, Matemática Comercial, Contabilidade, 

Legislação Fiscal, Princípios de Estatística e Línguas Comerciais 

(Francês e Inglês) e mais algumas matérias congêneres. Religião 

em todos os cursos. Na Escola de Desenho Técnico estudam 

Matemática, Geometria, Desenho, Mecânica, etc.; também aqui 

há religião em todos os cursos.” [...] “Tudo isto dá trabalho, e 

mais dará ainda quando, na volta do Pe. Sabóia, se levantar a 

Escola de Química Industrial, num grande terreno doado para este 

fim.” [...] “Diga lá aos nossos irmãos noviços e escolásticos que 

                                                           
166 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, pp. 79-80. 
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peçam por nós a Nosso Senhor para que nos tornemos bons 

missionários dos industriais e comerciantes.” [...] 167 

 

Na correspondência acima citada, o Padre Danti, que era o R. P. Superior da 

Residência de São Gonçalo, refere-se a uma escola de química industrial que estava nos 

planos do Padre Sabóia. Na sua viagem aos Estados Unidos da América, ele esteve em 

Detroit, onde conheceu o Padre Shiple, um jesuíta que era regente do Departamento de 

Química da Universidade. O Padre Sabóia citou-o na correspondência particular da 

Província, como sendo a pessoa a quem eram devidos os projetos da referida escola, que 

foram englobados dentro da Faculdade de Engenharia Industrial como a primeira 

modalidade com que ela iniciaria as suas atividades.  

Em um relatório costumeiro sobre as atividades da Ação Social, regularmente 

enviado aos seus colaboradores, o Padre Sabóia expôs, em dezembro de 1945, os seus 

motivos para manter uma escola de desenho técnico, em função da motivação e do 

entusiasmo demonstrados pelos alunos: 

 

[...] “Outro dia, os alunos da Escola de Administração e Negócios 

e os da Escola de Desenho foram convidados a escrever à direção 

dando suas impressões e que fossem bem francas e as mais azedas 

que pudessem. Os bilhetes foram animadores. Uns reclamam 

contra os programas, coisa que nem sempre se pode remediar, 

pois os programas são obrigatórios e vêm do Ministério; já outros 

gostam dos programas e resmungam deste ou daquele professor. 

Numa Escola sempre há disto. A prova, porém, de que os alunos 

estão sendo bem servidos é que alguns com perseverança rara e 

rara ânsia de aprender, chegam à Escola de pontos remotos, de 

Vila Anastácio, da Mooca, de Vila Leopoldina, da Lapa. Chegam 

alguns sem jantar, saem de casa às seis e meia e deixaram o 

trabalho às seis horas. Comem qualquer coisa. É preciso estar na 

                                                           
167 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XVIII, número 1, junho de 1944, p. 24. 
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Escola às sete e meia... O desejo de progredir, de vencer na vida, 

faz muito. Há alunos que ainda estão em ginásio e de noite fazem 

um curso livre de desenho...” [...] “Por outro lado, a dedicação 

dos professores não é pequena. Depois de um dia de trabalho, 

ainda dar aulas, às vezes aulas que exigem preparação, não é 

vulgar. O corpo docente das duas Escolas merece francos elogios. 

Faltas na realidade são prejudiciais, porque de fato, é para 

aborrecer que um aluno venha de longe e chegando verifique que 

perdeu a viagem... Mas as dificuldades de transporte e os 

imprevistos também existem para os professores. Dificuldades 

que têm sido geralmente vencidas. Os bilhetes dos rapazes falam 

com entusiasmo de alguns professores. Acompanhando ainda os 

nossos antigos alunos que organizaram o ITAN (Instituto dos 

Técnicos de Administração e Negócios) é com desvanecimento 

que a Escola sabe do progresso deles depois de diplomados. 

Recentemente, grande firma precisou de gerente. Anúncio nos 

jornais. Quase duzentos candidatos. Três aceitos no concurso. 

Venceu o diplomado pela Escola de Administração e Negócios.” 

[...] “A alma destas escolas é o ensino da doutrina social da Igreja, 

e o chamariz que apresenta ao aluno, o lado utilitário, é a sala de 

desenho elementar. O operário vê no desenho qualquer promessa 

de futuro.”  [...] 168 

 

2.13. AS VIAGENS DO PADRE SABÓIA AOS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, CANADÁ, SUÉCIA E ITÁLIA 

 

 Com a intensificação e a expansão de suas obras, devido à fundação das Escolas, a 

Ação Social precisava cada vez de mais recursos para sustentá-las. O Padre Sabóia 

empreendeu viagens ao exterior em busca de materiais e equipamentos para as suas 

                                                           
168 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XIX, número 3, dezembro de 1945, p. 188. 
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escolas e também subsídios e projetos valiosos para as suas instituições, junto aos 

magnatas das indústrias estrangeiras, às grandes firmas e às Universidades daqueles 

países. Ele empreendeu quatro viagens aos Estados Unidos da América, nos anos de 

1944, 1946, 1948 e 1952, em duas delas também visitou o Canadá. Além disso, viajou 

também à Itália no ano de 1947, quando na cidade de Milão conversou pessoalmente com 

o professor Dino Bigalli e o convidou a assumir a direção do Departamento de Química 

da Faculdade de Engenharia Industrial. Na sua viagem à Suécia no mês de setembro de 

1954, entregou ao senhor Axel Johnson o título de Doutor Honoris Causa que a 

Universidade de São Paulo outorgara ao mesmo, em agradecimento pelas suas 

benemerências com as escolas paulistas, incluindo aquelas mantidas pela Fundação de 

Ciências Aplicadas. 169 

Quando o Padre Sabóia retornou da sua primeira viagem aos Estados Unidos da 

América, veio cheio de entusiasmo com as novidades que encontrou naquele país. Em 

cartas enviadas por ele ao seu R. P. Superior, Pe. José Danti, S. J., datadas de março a 

setembro de 1944, ele manifestou a sua admiração pelo alto nível da formação cultural e 

do espírito religioso dos membros da Companhia de Jesus lá sediados, e pelas obras ali 

desenvolvidas. 

O Padre Sabóia tomou-se de simpatia e aceitação por vários aspectos da vida e 

dos costumes norte-americanos, chegando a defender a idéia de que os padres e os irmãos 

jesuítas no Brasil passassem a trajar o clergyman, usado pelos padres daquele país. 

Talvez em virtude dessa simpatia em relação ao que encontrou na América, o Padre 

Sabóia tomou a iniciativa de fundar o Institute of Brazilian Studies, com a finalidade de 

oferecer cursos de verão a estudantes universitários americanos aqui no Brasil. Sobre esse 

instituto, encontramos algumas referências nas cartas enviadas pelo Padre Sabóia aos 

seus cooperadores:  

 

[...] “Há na Ação Social uma Secretaria. Nove secretários! E é 

pouco. Um cuida da organização da Exposição de aspectos da 

vida católica nos Estados Unidos. De volta de lá trouxe um belo 

                                                           
169 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, pp. 148-160. 
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material revelador da vitalidade católica dos Estados Unidos. No 

princípio pensei que era fácil ver tudo pronto em abril. Qual! Ou 

fazer coisa bem feita, ou nada. Mudamos a data da abertura para 

setembro. Outro secretário está tratando dos programas do 

Institute of Brazilian Studies. Foi o Institute que trouxe ao Brasil 

o R.P. Roberto I. Gannon. O fim do Institute é oferecer cursos de 

verão a estudantes universitários americanos. Todos vêem que 

deste modo as forças cristãs de cá e de lá mais se estreitarão. Não 

é fácil organizar os programas. É preciso ser de tal modo que as 

Universidades Americanas reconheçam os nossos estudos, quer 

dizer, que estes têm que ser adaptados a seus métodos. Estamos 

organizando os programas. Depois, os manuscritos vão ser 

apresentados a quatro Universidades. Como em Washington 

temos um pequenino escritório, e é este pequenino escritório que 

mantém o contato com os nossos amigos de lá, que distribui os 

exemplares da revista Serviço Social  pelas Universidades dos 

Estados Unidos e que recolheu o material da Exposição – esse 

escritório apresentará às Universidades os programas, para a 

competente aprovação. Outro secretário ainda trata de Serviço 

Social, sobretudo para obter anúncios para a revista, ao passo que 

outro faz a campanha dos assinantes. Nós queremos chegar a dez 

mil assinantes, ainda este ano... Para isso, no Rio, temos um outro 

‘pequenino’ escritório, onde um secretário faz idêntica campanha 

por aqueles lados. Enfim, na Ação Social não há tempo a perder. 

Porque são cartas (vinte a trinta por dia), são artigos, são 

conferências, são sermões a datilografar... São as relações com as 

entidades amigas, como a Ação Católica, a Associação 

Comercial, a Federação das Indústrias, a Bolsa de Mercadorias, o 

Instituto de Direito Social, o Instituto de Economia, os Sindicatos, 

os Círculos Operários, a Liga das Senhoras Católicas e tantas 
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outras. É para esta obra e para esses trabalhos que pedimos 

insistentemente orações aos nossos.” [...] 170 

 

[...] “Está em bom andamento o Institute of Brazilian Studies. 

Este Instituto destina-se a oferecer cursos de verão aos estudantes 

americanos que os queiram fazer no Brasil. Graças à colaboração 

de eminentes professores, organizamos já todos os programas de 

acordo com o sistema americano dos credits. Mimeografados, 

foram distribuídos para exame pelas principais universidades. 

Recebemos ótimas respostas, embora faltem ainda muitas. Os 

nossos cursos serão reconhecidos ou admitidos por grandes 

Universidades. O Institute of International Education, em Nova 

York, será para nós uma espécie de intermediário. Logo que ao 

transporte se facilitar, quem sabe já no próximo [ano] 

receberemos a primeira leva.” [...] 171 

 

 Não foram encontrados relatos subseqüentes que garantissem se houve ou não 

prosseguimento das atividades do Institute of Brazilian Studies, se ocorreram ou não 

intercâmbios de estudantes norte-americanos. É provável que os planos tenham esbarrado 

em sérias dificuldades para obter-se o reconhecimento dos estudos aqui realizados e, 

portanto, tenham sido abandonados.  

 

2.14. AS PUBLICAÇÕES DA “AÇÃO SOCIAL” 

 

A Ação Social possuía uma pequena gráfica, a Tipografia Canísio, destinada a 

executar trabalhos gráficos para a instituição. No início contava com uma única 

impressora, uma “multilite”, porém pouco a pouco o Padre Sabóia foi adquirindo ou 

recebendo de presente máquinas impressoras, e pôde imprimir folhetos, circulares de suas 

                                                           
170 Notícias da Província do Brasil Central.  4a série, ano XIX, número 1, junho de 1945, p. 36. 
171 Idem, 3a série, ano XIX, número 3, dezembro de 1945, p. 190. 
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instituições, publicações da Ação Social e até elaborar trabalhos externos. Futuramente 

essa tipografia se transformaria na Gráfica FCA, que funcionou no campus  da Faculdade 

de Engenharia Industrial, na cidade de São Bernardo do Campo.  

A Ação Social editava a revista Serviço Social, que procurava informar e também 

formar os seus leitores sobre os assuntos sociais. Seus artigos davam uma orientação 

sobre os problemas sociais humanos, examinados em dimensões de compreensão e de 

solução, através da psicologia e do conhecimento, sempre à luz da doutrina social da 

Igreja. Essa revista foi publicada a partir do ano de 1939 e seus números mensais 

contavam com um financiamento, através da verba oferecida pela filha do ex-governador 

Fernando Costa, e com o apoio de um grupo de assistentes sociais da Legião Brasileira de 

Assistência. 

O Padre Sabóia assumiu a direção da revista a partir de julho de 1943 e  

transformou-a em uma publicação trimestral. Ela tornou-se mais volumosa, 

caracterizando-se praticamente como um livro de assuntos sociais. Teve muitos 

colaboradores importantes, sendo um dos mais dedicados o senhor Hans Franke, que, 

além de artigos, fazia a resenha de livros e revistas sobre assuntos sociais. 172 

 

Em um relatório periódico da Ação Social, o Padre Sabóia descreveu: 

 

[...] “[Na Ação Social], houve também o exercício da pena. Já 

conhecem a revista Serviço Social. Aquilo naturalmente dá o seu 

‘que fazer’. Como não baste, mandam-se artigos freqüentes para 

jornais, artigos que provocam cartas de pontos afastados do país, 

e colaboração para outras revistas. Aliás, a Ação Social celebrou 

um acordo com a empresa AGIR (Artes Gráficas Industriais 

Reunidas) sobre publicação de uma coleção para o Instituto 

Superior de Cultura Religiosa. Já estão prontos os manuscritos de 

                                                           
172 Pe. P. A. Maia, S. J., Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, pp. 79-80. 
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traduções de livros importantes. Ano próximo serão eles 

lançados.” [...]  173 

 

 Em setembro de 1946, na correspondência particular da Província, foram 

publicadas notas do Padre Sabóia tratando das atividades da Ação Social e da revista 

Serviço Social: 

 

[...] “Em fins de março saiu o número 40 da revista Serviço 

Social. A preparação da revista é tarefa cujo peso poucos são 

capazes de avaliar, sendo que redatores e administradores 

capricham em que Serviço Social saia sempre primorosamente. O 

número de assinantes tem subido. Este ano, os esforços se dirigem 

para chegar aos 5.000 assinantes.” [...] 174 

 

[...] “Na Divisão de Cultura Profissional, o Pe. Nicolau Rossetti 

foi investido no cargo de Assistente Eclesiástico e Diretor 

Espiritual das Escolas. Todas as noites tem tido tête à tête com os 

alunos, orientando e esclarecendo; e uma vez por mês dá em cada 

sala de aula uma breve preleção moral e religiosa. Pelo lado 

pedagógico, as escolas tomaram um impulso único graças à 

eficiência de seus diretores imediatos. O Dr. Trajano Puypu Neto, 

à testa da Escola de Administração e Negócios, deu-lhe o cunho 

positivo e vivo das correspondentes escolas norte-americanas. A 

presença do Diretor tem animado os professores, cuja 

pontualidade e assiduidade foi impecável. Donde o interesse por 

parte dos alunos e o aproveitamento. O Prof. Salvador Pintaudi, 

que desde o princípio acompanhou as lutas da Ação Social, 

exerce agora o cargo de Diretor da Escola de Desenho Técnico. É 

                                                           
173 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XIX, número 3, dezembro de 1945, p. 188. 
174 Idem, 4a série, ano XX, número 2, setembro de 1946, p. 66. 
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difícil tomar algo mais a peito. O resultado tem sido que os 

mesmos alunos fazem propaganda da Escola. As salas se tornam 

pequenas, o material escolar, sobretudo as mesas de desenho, têm 

que ser usadas por turno. Quase que precisaria de um prédio só 

para esta Escola.” [...] 175  

 

[...] “Além da catequese falada, o apostolado da pena entra aqui 

de cheio. Todos já conhecem a revista Serviço Social. Alguns 

amigos continuam a achá-la meio massuda. É mesmo, e deve ser. 

Porque Serviço Social é de caráter científico; não pretende 

vulgarizar ou dar a doutrina em troco miúdo. Os mesmos artigos 

que se referem à prática devem ficar no campo da ‘engenharia 

social’, sem descer à ‘casuística’. Não há dúvida de que alguma 

coisa deve ser aligeirada e os nossos esforços vão nesse sentido, 

mas a revista nunca poderá ser para passatempo e para ver 

figuras. Fá-la-emos de volume menor, sobretudo porque vamos 

ser forçados a mudar de papel, a empregar um papel menos bom. 

O [papel] buffon que usamos já se tornou demasiadamente caro. 

A revista já tem licença para importar diretamente o seu papel, 

que fornecerá à tipografia; isto representa uma ponderável 

economia.” [...] 176 

 

 O Padre Sabóia também se referiu a inúmeros artigos, escritos pelos diretores e 

auxiliares da Ação Social:  

 

[...] “No meio tempo, a Ação Social tem colaborado em revistas e 

jornais. Trabalhos do Dr. Franke, um de nossos diretores e nosso 

economista, têm aparecido em várias revistas; artigos do Sr. José 

                                                           
175 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XX, número 2, setembro de 1946, p. 66. 
176 Ibidem. 
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da Silva Pacheco, outro valente auxiliar, aparecem em 7 ou 8 

jornais do interior, e os do Presidente, publicados no Diário de 

São Paulo, que são reproduzidos pela cadeia dos Diários 

Associados, através do Brasil. Neste semestre foram publicados 

36 artigos.” [...] 177 

 

A Divisão de Cultura Profissional editava outra publicação, a Carta aos Padres, 

que era uma revista de pastoral social destinada ao clero em geral. Existem poucas 

informações sobre ela, mas soube-se que o Padre Sabóia confiou a sua direção ao 

Monsenhor José Lafayette Álvares, que mais tarde se tornaria o Bispo da cidade de 

Bragança Paulista. 178   

 

 

 

                                                           
177 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XX, número 2, setembro de 1946, p. 66. 
178 Pe. P. A. Maia, Crônica dos Jesuítas do Brasil Centro Leste, p. 80. 
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3. FACULDADES E UNIVERSIDADES CATÓLICAS NO BRASIL 

 

“A Igreja e a Universidade são Instituições presentes, atuantes, 

influentes. São Instituições a serviço da Humanidade. A Igreja 

está a serviço da pessoa, interessa-se pela sua origem, pelo seu 

projeto de vida, pelo sentido da vida, pela realização integral: 

corpo, alma, espírito, matéria, contingência, transcendência. A 

Igreja, por definição, é assembléia, é Congregação do povo de 

Deus para Deus. Ela se faz presente nas diversas situações, 

conjunturas e culturas. É universal, ampla, católica. A 

Universidade Católica se qualifica pela proposta dos valores 

humanos inspirada no Evangelho e na vida de Jesus. A Igreja e 

a Universidade – com seus meios, técnicas e metodologias – 

complementam essa caminhada contínua no tempo presente 

visando a eternidade.” 

Padre Teodoro Peters, S. J. 179 

 

3.1. O GERMINAR DAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS NO BRAS IL 

 

 A fundação de uma Universidade Católica parece ter sido uma aspiração antiga no 

Brasil, pois a sua instituição poderia representar um importante pólo para a difusão 

doutrinária e da fé da Igreja Católica Apostólica Romana, como acontecia em muitas 

outras nações do mundo, que já possuíam universidades com os mesmos fundamentos e 

objetivos.  

 No Brasil, a Igreja Católica desligou-se do Estado a partir da proclamação da 

República, e não podia contar com os privilégios e apoios financeiros que recebia no 

tempo do Império. Conseqüentemente, ela também perdia posições e representação nas 

                                                           
179 O Pe. Teodoro Peters S. J., no ano de 2000, era o Reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Presidente da 

Associação Brasileira das Escolas Católicas – ABESC, e Presidente da Fundação de Ciências Aplicadas. Este 

pronunciamento foi feito na cidade de Recife, em 8 de julho de 2000. 
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elites intelectuais, cujos integrantes, na sua maioria, passavam a ser personagens não 

católicos, em geral positivistas. 180 Nesse contexto, tornava-se difícil qualquer tentativa 

de implantação de uma Universidade Católica no Brasil.  

Aconteceu uma tentativa de começar a organizar uma Universidade Católica no 

ano de 1900, quando foi realizado na Bahia o Primeiro Congresso Católico Brasileiro 181, 

dirigido pelo Padre Bartolomeu Taddei, S. J.. Nesse congresso foi aprovada a inclusão 

das cadeiras de Filosofia e Ensino Superior de Religião, nos centros onde existiam 

academias ou escolas superiores. Essa inclusão acabou não se concretizando, porém foi 

uma semente para a idéia da criação da Universidade.  

No ano de 1908 foi criada na cidade de São Paulo a Faculdade Livre de 

Philosophia e Lettras de São Paulo [depois Faculdade de Filosofia de São Bento] e houve 

a outorga do título de Pontifícia à Faculdade de Filosofia e Letras do Seminário 

Arquidiocesano. Parecia que estas escolas, que foram os primeiros marcos da presença da 

Igreja no ensino superior em São Paulo, dariam os passos iniciais para a formação da 

Universidade Católica. No entanto, não houve avanço nessa direção, pois muitos 

professores saíram do Brasil por causa da Primeira Guerra mundial que se iniciava. 182 

Mais tarde, no ano de 1928, surgiram algumas tentativas de criação de cursos de 

ensino superior contando com disciplinas que visavam a formação católica. Eram cursos 

de pequena duração e nem tinham caráter permanente. 183   

 O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, inaugurou o 

Instituto Católico de Estudos Superiores no ano de 1932. Os cursos ministrados nesse 

instituto de ensino superior eram destinados aos leigos e seus currículos incluíam 

disciplinas com objetivos de ensinar o catolicismo e a Doutrina Social da Igreja. 

Paralelamente, nessa época, foram criados outros institutos similares nas cidades de São 

Paulo, Juiz de Fora, Campos e Recife. 184 

                                                           
180 L. A. Cunha, A Universidade Temporã, p. 219. 
181 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 42. 
182 A. J. Lacombe, “Para a História das Origens da Universidade Católica”, p. 81. 
183 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 42. 
184 Ibidem.  
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O Padre Sabóia manifestara em diversas ocasiões o desejo de fundar ou pelo 

menos ajudar a criar uma Universidade Católica no Brasil. Essa vontade pode ser 

comprovada em algumas correspondências que enviou ao seu pai.  No dia 7 de dezembro 

de 1933, época em que estudava filosofia na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, 

escreveu:  

 

[...] “Em princípios de fevereiro estarei por aí, despedindo-me do 

Senhor, rumo à Argentina. Não é impossível, porém, que depois 

de cursar lá o primeiro ano, haja uma remoção para Roma. Eu 

por meu lado estou pronto a tudo. Até vejo uma vantagem em 

passar pelo menos um ano na Argentina. E é que, se consigo 

levar a efeito a minha idéia de uma Universidade Católica, será 

bom ter travado na Argentina conhecimento com outros jesuítas. 

Cada vez que considero os incalculáveis frutos que pode dar uma 

Universidade Católica – com todos os requisitos, à altura da 

ciência, com direitos reconhecidos pelo governo a diplomar e 

formar – mais me confirmo neste plano. Donde a minha 

curiosidade pelo funcionamento, pelos programas, o regimento, a 

vida interna de todas as Universidades” [...]185 

 

No ano de 1934 realizou-se no Rio de Janeiro o 1º Congresso Católico Brasileiro 

de Educação, cujo tema central foi a criação da Universidade Católica do Brasil, com 

alcance nacional e para a qual pudessem concorrer todos os católicos do Brasil. Uma das 

decisões desse congresso foi solicitar ao Cardeal do Rio de Janeiro a formação de uma 

Comissão Permanente encarregada de estudar o problema da Universidade Católica.  186 

A classe política também parecia ser favorável a essa proposta de criação, de 

acordo com a manifestação do então senador Cândido Mendes, que assim se pronunciou 

nesse congresso: 

                                                           
185 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
186 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 42. 
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[...] “Vivemos todos os dias de esperanças; e nisto parece que 

ficaremos até que o Episcopado Brasileiro, compenetrando-se de 

sua alta missão, organize uma Universidade no sentido católico, 

como têm a Bélgica e a Irlanda, onde tão belos frutos já têm 

produzido. Estamos certos de que, se for preparado o espírito 

público e esclarecidas as populações, esse projeto vingará no 

Brasil.” [...] 187 

  

 O Padre Sabóia encontrava-se na Argentina nessa época, estudando teologia, mas 

mantinha-se atento ao que acontecia aqui no Brasil, em relação às notícias da sonhada 

Universidade Católica. Em uma carta enviada no dia 26 de junho de 1934, relatou ao seu 

pai: 

[...] “O motivo que há de ter movido o Pe. Provincial, sem falar 

da grande amizade, é querer que eu me dedique decididamente à 

filosofia e me prepare para a grande obra que projeto, a fundação 

da Universidade Católica do Brasil. O Sr. não imagina como vivo 

para essa idéia... E já que entrei nessa matéria: creio ter dito ao Sr. 

que no 4o ano de teologia deve-se preparar uma tese para obter a 

licenciatura. Resolvi prepará-la desde já, porque logo vi o assunto 

que mais se coaduna com os trabalhos empreendidos até aqui. O 

Pe. Prefeito dos estudos, o Pe. Makou, aprovou  em  cheio o meu 

projeto”. [...] 188 

 

 E mais tarde, no ano de 1936, escreveu ainda da Argentina: 

 

[...] “Fui convidado pelo diretor da Biblioteca Nacional de 

Buenos Aires para começar a catalogação das obras de teologia 

da biblioteca. [...] O meu sonho central de apostolado é a 

                                                           
187 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 41. 
188 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 



Capítulo 3 – Faculdades e Universidades Católicas no Brasil 

 

122

  
 

fundação de Universidades Católicas. Isso exige um estudo e a 

aquisição de muita competência. Donde o não ficar sossegado 

enquanto não executo um programa carregado de conhecimentos 

e trabalhos científicos a conquistar e a anexar.” [...] Janeiro de 

1936.  

 

[...] “Escrevo um artigo para a revista Estúdios sobre a 

Universidade: o meu ideal, a obra que espero poder construir. 

Estudo-a sob o ponto de vista filosófico. A que necessidade 

humana corresponde a Universidade? E como deve ser para 

cumprir essa missão? Pede-lhe a bênção o filho, Roberto.” Junho 

de 1936. 189 

 

 O religioso irlandês Cardeal John Henry Newman (1801-1890) havia organizado e 

lançado os fundamentos da Universidade Católica de Dublin, no ano 1850. Escreveu 

nove discursos em que abordou o ensino, a natureza e as funções de uma universidade, as 

relações entre as ciências e a teologia. Nas cartas do Padre Sabóia ao seu pai, 

encontramos referências às obras e à filosofia do Cardeal Newman: 

 

[...] “Acabei de ler ontem aquela trabalhosa e densa brochura de 

M. Blondel, Le problème de la philosophie catholique. Antes 

relera atentamente o número 12 da Nouvelle Journée, escrito por 

P. Archambault, L’oeuvre philosophique de M. Blondel. Com 

Faber e Newman e com o P. Maréchal foi o que de mais 

sugestivo e estimulante eu ainda li. E veio a propósito!”. [...] 6 de 

janeiro de 1936. 190  

 

                                                           
189 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
190 Ibidem. 
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[...] “Achei interessante o livro de Newman: A Idéia de Uma 

Universidade, fruto de uma observação direta e uma apreensão 

viva das necessidades. Ele o escreveu quando trabalhava na 

fundação da Universidade Católica de Dublin. Não se pode 

deixar de lado esse livro para quem se preocupa com o ideal 

universitário. [...] Pede-lhe a bênção o filho querido, Roberto.” 5 

de outubro de 1936. 191 

 

 As idéias e conceitos do Cardeal Newman sobre o real significado de uma 

Universidade Católica influenciaram muito o Padre Sabóia, a tal ponto que ele resolveu 

traduzir para a língua portuguesa, no ano de 1951, o conhecido livro Origem e Progresso 

das Universidades, que Newman publicara em 1850. Essa tradução foi gentilmente 

dedicada ao Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, que nessa época era o 

Cardeal Arcebispo Grão Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

 No prefácio do livro, o Padre Sabóia  apresentou as suas idéias e convicções sobre 

o conceito de uma Universidade Católica, questionando o que tem a religião a ver com a 

ciência.  Como se pode entender uma engenharia ou uma matemática católica? Afinal, 

para que criar uma universidade particular, se já existem universidades estatais muito 

bem estabelecidas e estáveis, sustentadas por verbas públicas e contando com 

equipamentos que instituições novas não têm condição de adquirir? Em relação à 

estrutura didática dos cursos, o que diferencia uma Universidade Católica das demais? O 

simples acréscimo de disciplinas, como religião e teologia, aos currículos já existentes, 

será suficiente para que se crie um diferencial significativo? Os programas das disciplinas 

comuns não continuarão a ser muito parecidos, senão idênticos?  

 O Padre Sabóia defendia que uma universidade não é apenas um enciclopedismo, 

um local onde apenas se aprende um pouco de tudo. A Universidade não pode pretender 

ensinar tudo, mas sim comunicar os pontos de partida, os princípios, as articulações entre 
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as partes, de tal modo que uma sabedoria domine as particularidades de cada matéria ou 

de cada ciência.  

 Nesse processo de aprendizagem, o Padre Sabóia enfatizava que o papel do 

professor é fundamental. É possível aprender as ciências nos livros, mas para captar a 

alma da ciência é necessária a atuação do professor e o intercâmbio entre professor e 

aluno. Não existe livro, nem existe esforço autodidata, que substitua uma entonação de 

voz, uma resposta à pergunta que aflorou à mente do aluno, uma conversa depois das 

aulas. Nos livros não existem olhares, gestos nem meneios de cabeça. Em uma 

Universidade, onde os vários professores atuam em suas diversas áreas, as ciências 

podem se completar de uma forma continuada, à procura da cultura do saber pelo saber.  

 Uma Universidade Católica não deve ser apenas um púlpito para ensinar religião, 

mas uma vida em que a religião é a alma. A livre investigação científica se equilibra com 

os estímulos das verdades reveladas. E as verdades reveladas ficam melhor entendidas 

com as esporas da livre investigação científica. Era o ideal do Papa Leão XIII, quando 

dizia que a Igreja não tem medo da verdade. A verdade liberta e desencadeia a tendência 

a conquistar o mundo para subir a Deus. A espiritualização da Terra não deve suprimir a 

verdade, mas impregná-la de caridade. Nesse contexto, teremos uma Universidade 

realmente Católica. 192 

No ano de 1937, de volta ao Brasil, o Padre Sabóia relatou ao seu pai a idéia do 

Cardeal Dom Leme a respeito da criação de uma única Universidade Católica, que seria a 

Universidade Católica do Brasil e os planos do Cardeal Arcebispo de São Paulo de fundar 

uma Universidade Católica em São Paulo:  

 

[...] “O fato de arromba foi que no passado dia 27, D. José, o 

Arcebispo de São Paulo, reuniu no palácio os superiores das 

principais ordens de São Paulo e me fez assistir essa reunião. 

Lembra-se o senhor de que quando ele ainda estava em Itanhaém, 

fui ter com ele e lhe expus os planos universitários. A semente 
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frutificou. A reunião foi uma espécie de mobilização para que 

todos prestassem o seu auxílio e mandassem alunos. Foi nomeada 

uma comissão: o reitor da Faculdade de São Bento, o reitor do 

Colégio Salesiano e eu, para estudar o modo concreto de realizar. 

Talvez o senhor se admire vendo falar de Universidade.  É que D. 

Leme não quis saber do plano de uma só Universidade, com 

Faculdades espalhadas por todo o Brasil. Prefere uma inteira no 

Rio e, se aqui agüentam, outra. Nós começamos primeiro. O filho 

querido, Roberto.” Dezembro de 1937.  193  

 

A Companhia de Jesus apoiava com cautela a idéia da criação da Universidade 

Católica no Brasil. Prova disso são as cartas que o Padre Sabóia recebeu, uma delas 

proveniente de Roma, datada de 27 de maio de 1938, na qual o Padre Geral dos jesuítas 

Pe. W. Ledochovshy elogiava e pedia cuidados:  

 

[...] “Louvo-lhe o zelo e o desejo de se entregar ao apostolado 

científico que com reta intenção e sob a direção dos superiores é 

instrumento de grande eficácia para promover a divina glória. 

Consulte bem qual é de fato a possibilidade de poder conseguir 

algum grau acadêmico em Universidade alemã. Deve-se falar 

com muita cautela quanto à intenção de se instituir uma 

Universidade. Trata-se de uma obra que não a nós, mas aos 

senhores bispos pertence.” [...] 194 

 

Recebeu, também, em 6 de junho de 1938, a seguinte carta, cujo missivista só se 

identifica por  D.C., S.J.:   

 

                                                           
193 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
194 Ibidem. 
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[...] “A sua idéia de fundar uma Universidade Católica no Brasil é 

excelente. Se não for uma Universidade Católica, ou pelo menos 

uma Universidade oficial, mesmo nas maiores dificuldades, saiba 

manter alta a bandeira de Cristo. Na Argentina tentou-se anexar o 

Colégio Máximo da Companhia de Jesus à Universidade  

Nacional de La Plata mas tropeçaram em dificuldades... ” [...] “O 

senhor com seu caráter e entusiasmo não se desanime com os 

primeiros obstáculos, proceda sempre com a bênção de seus 

superiores, santifique-se cada vez mais, continue estudando os 

grandes problemas de nossa América Latina para conservá-la para 

Deus e sua Igreja. Se Deus dispuser de que não se veja realizado 

algum de seus ideais, talvez este mesmo sacrifício será germe 

fecundo para que Deus, a seu tempo, o leve a cabo. Lembre-se de 

São João 4, 37 ‘um é o que semeia e outro é quem faz a 

colheita’”.  [...] 195 

 

Após um hiato para o amadurecimento das propostas e solicitações efetuadas, 

parece que uma nova fase seria iniciada apenas a partir do ano de 1938, quando o Cardeal 

Leme enviou o projeto de criação da Universidade Católica ao Vaticano, solicitando 

aprovação. A resposta de Roma, surpreendentemente rápida, foi de total aprovação ao 

projeto apresentado, pois o Cardeal Leme recebeu três cartas de Roma, duas delas no 

mesmo ano de 1938 e uma terceira no ano de 1939. Na segunda carta, enviada em 14 de 

novembro de 1938, Sua Santidade confiava a D. Sebastião Leme “um mandato especial 

para tratar a questão relativa à auspiciosa Universidade Católica que deveria ser erigida 

nesta República Federal.” 196  

O envolvimento do Padre Sabóia na tarefa de organização e implantação da 

Universidade Católica fica evidenciado na correspondência enviada ao pai em 17 de 

novembro de 1938:  

                                                           
195 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
196 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 42. 
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[...] “O meu projeto, se o Provincial aprovar, é gastar as férias 

dando conferências em São Paulo e no Rio. Com isto espero 

lograr autoridade e fama necessária para ir ‘começando os 

começos’ da sonhada Universidade Católica. Apanhando essa tal 

fama, poderei escrever e publicar com maior segurança de ser 

lido. Por isso prefiro adiar um pouco a sugestão de escrever na 

Revista do Brasil. Pede a bênção o filho querido, Roberto.” 197 

 

No início do ano de 1939, o Papa enviou uma contribuição pessoal ao Cardeal 

Leme, para custear os trabalhos de instalação da nova universidade, no valor de 

200:000$000 [duzentos contos de réis] 198. No mês de julho desse ano realizou-se o 

Primeiro Concílio Plenário Brasileiro, reunido na cidade do Rio de Janeiro, ao final do 

qual foi elaborada a seguinte carta pastoral, em que o Cardeal-Legado mostrou a  

necessidade e urgência da criação da Universidade Católica: 

 

[...] “De nossas escolas e colégios tratamos como de um fato; da 

nossa universidade só nos é permitido falar como de uma 

esperança. Esperança ainda, mas que se quer imediatamente 

realizada. Ao Brasil católico já não é possível viver sem esta 

artéria vital de seu organismo religioso. Por sua natureza, a 

universidade é o centro onde se elaboram as grandes sínteses do 

saber, o seminário de formação dos sábios que impulsionam os 

progressos do conhecimento, o laboratório em que se preparam 

os elementos superiores da administração  e da vida profissional 

do país, numa palavra, o órgão conservador e transmissor de todo 

o patrimônio de uma civilização. Reconhecer-lhe esta influência 

soberana nos destinos de um povo é afirmar, ao mesmo tempo, 

                                                           
197 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
198 A unidade monetária ‘ réis’ foi substituída pelo ‘cruzeiro’, com equivalência a um mil réis, ou seja, 1000 réis 

correspondiam a 1 cruzeiro. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro. Decreto-lei número 

4791 de 5 de outubro de 1941, publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte.  
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para a Igreja, a necessidade inadiável de possuir a sua Alma 

Mater. Como expressão cultural superior do catolicismo e como 

instrumento imprescindível de sua irradiação ampla e benfazeja, 

em todas as esferas sociais a universidade católica é, para o 

Brasil, penhor de vida no presente e promessa de mais seguro 

porvir. A realização deste ideal exigirá, como todas as obras de 

Deus, grandes sacrifícios, dedicações puras e generosidades 

inesgotáveis. Mas o Brasil não mentirá às nossas esperanças nem 

se mostrará surdo à confiança do nosso apelo. A fundação da 

universidade católica será a glória da nossa geração.” [...] 199 

  

 Em 1 de janeiro de 1940 foi  nomeada pelo Sr. Cardeal a Comissão, formada pelo 

Padre Leonel Franca, S.J. e o Dr. Alceu de Amoroso Lima, que devia tratar da 

organização da nova Universidade Católica do Brasil: era necessário fundar uma 

sociedade civil, que seria a  mantenedora da Universidade, elaborar os regimentos 

internos das Faculdades, organizar o corpo docente e atender a todas as condições 

exigidas por lei,  para conseguir a autorização de funcionamento de um curso superior. 

Note-se que nessa data ainda permanecia viva a proposta de criação de uma única 

Universidade Católica, que se denominaria Universidade Católica do Brasil, mas na 

realidade foram criadas universidades católicas regionais, a primeira na Arquidiocese da 

cidade do Rio de Janeiro e a segunda na Arquidiocese da cidade de São Paulo. 200 

 No dia 19 de Março de 1940, festa de São José, o Cardeal D. Sebastião Leme 

comunicou ao Provincial da Companhia de Jesus que a ela estaria confiada a direção 

pedagógica e administrativa da futura Universidade Católica do Brasil. Com esse ato o 

Cardeal demonstrou a sua total confiança no desempenho, estabilidade e garantia de 

continuidade para essa obra, confiança essa talvez baseada na própria história dos jesuítas 

no Brasil. O Padre Geral da Companhia de Jesus aceitou imediatamente, não somente a 

                                                           
199 Carta Pastoral do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro (Legado Pontifício) e dos Arcebispos e Bispos do Brasil. 

Concílio Plenário Brasileiro. Rio de Janeiro, 1939. 
200 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 43. 



Capítulo 3 – Faculdades e Universidades Católicas no Brasil 

 

129

  
 

nova responsabilidade como também todos os sacrifícios que essa nova incumbência 

acarretaria. 201 

 O Padre Sabóia comentou com o seu pai a respeito das novidades: 

 

[...] “O resto dos negócios não está parado. Das Faculdades, não 

se voltou a falar nelas... Tudo foi adiado por um ano. O que há de 

novo é que aí no Rio estão organizando a Universidade Católica. 

Numa conversa com o padre provincial, percebi que existe uma 

vontade de me tirar de São Paulo, colocando-me no Rio. Agora é 

pena: porque aqui há tanta coisa em marcha. Porém está tudo no 

ar. O filho que pede a bênção Roberto”. 29 de maio de 1940. 202 

 

A manifesta vontade da Santa Sé em criar a Universidade Católica do Rio de 

Janeiro pode ser comprovada nas diversas correspondências enviadas pelo Papa Pio XI ao 

Cardeal Dom Sebastião Leme, divulgadas no Primeiro Concílio Plenário que no ano de 

1939 reunira todo o Episcopado brasileiro. 203 

No dia 21 de Junho de 1940, festa de São Luís, realizou-se no Palácio São 

Joaquim, na cidade do Rio de Janeiro, uma sessão solene convocada pelo Cardeal Leme e 

com a presença do Sr. Núncio Apostólico, representante da Santa Sé. Compareceram o 

Padre Provincial, o Padre Roberto Sabóia de Medeiros, o Padre Lustosa, do clero secular, 

o Monsenhor Franca e, representando o laicado católico, o Dr. Alceu Amoroso Lima. 204 

Sua Eminência mandou ler as cartas pontifícias que o incumbiam da organização 

da Universidade e deu conhecimento dos Estatutos da Sociedade Civil “Faculdades 

Católicas” que naquela sessão ficava solenemente fundada, preenchendo-se mais tarde as 

necessárias formalidades, para aquisição da personalidade jurídica. Assim deu-se o 

primeiro passo, indispensável para o prosseguimento dos trabalhos necessários à 

obtenção da autorização legal de funcionamento. O Padre Sabóia, por seu lado, 

                                                           
201 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 44. 
202 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
203 Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Anos de 1947-1948, p. 8. 
204 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 42. 
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colaborava intensamente nessa obra, ficando clara a sua idéia de criar faculdades 

católicas na cidade de São Paulo, que posteriormente seriam incorporadas à Universidade 

Católica, o que acabou realmente ocorrendo. Enquanto elaborava os seus planos, ele 

escreveu ao seu pai: 

 

[...] “Estou trabalhando intensamente na organização da semana 

da ação social: de tanto mais trabalho, quanto mais ela deve ser 

para movimentar a fundo as idéias e a prática. Quero apresentar 

logo ao arcebispo que ele se ative para que se comece já uma 

Faculdade de ciências e práticas técnicas. Assim poderíamos ter 

uma Universidade Católica e não só as Faculdades católicas. O 

filho muito amigo, Roberto”. Julho de 1940. 205  

 

[...] “Estou preparando a minha tese sobre a formação 

profissional para a semana de setembro. Ontem fomos até altas 

horas na comissão de formação de técnicos presidida pelo 

Roberto Simonsen que por três vezes me deu a palavra. Estou 

preparando a inauguração de duas escolas para operários já 

empregados em dois bairros industriais, em combinação com os 

Círculos Operários. Além disso, uma Faculdade de ciências 

técnicas e administrativas [ESAN]. Cheguei à fórmula de 

organização de uma sociedade de cotas limitadas entre certo 

número de amigos bem provados, cada um podendo ter uma ou 

mais cotas. Feita a sociedade, esta possui a Faculdade e a funda, 

convidando para assumir a diretoria a mim com dois ou três 

outros. Depois do funcionamento da Faculdade por um certo 

tempo, tudo indo bem, pede-se incorporação à Universidade 

                                                           
205 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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Católica. O filho que pede a bênção Roberto”. 1 de Agosto de 

1940. 206 

 

 A Associação Civil “Faculdades Católicas” foi registrada no Rio de Janeiro, no 

dia 3 de Agosto de 1940 e logo em seguida foi solicitado ao Departamento Nacional de 

Educação o pedido de autorização para o funcionamento de duas Faculdades, uma de  

Filosofia e outra de Direito. O Cardeal Dom Leme enviou uma carta dirigida ao 

Presidente da República, datada de 4 de Agosto de 1940,  comunicando a fundação das 

Faculdades Católicas, para as quais pedia o apoio do Governo. O Chefe do Governo 

respondeu-lhe assegurando à nova fundação toda a sua simpatia e amparo. 207 

O relator do processo no Conselho Nacional de Educação, professor Lourenço 

Filho, manifestou que a concessão de autorização de funcionamento das Faculdades 

Católicas do Rio de Janeiro era uma das grandes homenagens que as autoridades de 

ensino e o Brasil prestavam à Companhia de Jesus, por ocasião das festas comemorativas 

de seu quarto centenário. 208 

A homologação pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e a assinatura 

do decreto 6.409, pelo Presidente da República Getúlio Vargas, ocorreram no dia 30 de 

outubro de 1940.  Esse decreto autorizava a instalação da Faculdade de Direito, com o 

curso de bacharelado e da Faculdade de Filosofia, com os cursos de bacharelado e 

licenciatura em várias áreas. 209 

 As Faculdades Católicas foram organizadas como uma sociedade civil, cujo fim 

era fundar, manter, administrar e dirigir os estabelecimentos de ensino superior e as 

instituições culturais que formariam a futura Universidade Católica do Brasil. 210  

                                                           
206 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
207 Notícias da Província do Brasil Central. 3a Série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 42. 
208 Ibidem. 
209 Ver o site http://www.puc-rio-br , 20 set. 2006.  
210 Para ser oficialmente uma Universidade, era necessário formar um grupo de pelo menos três escolas de ensino 

superior que já se achassem em estado de reconhecimento oficial, com um funcionamento regular de, no mínimo, dois 

anos. 
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 Quanto à sua organização interna, as Faculdades eram regidas por um Reitor e um 

Conselho, formado por cinco membros. Um deles era nomeado pelo Núncio Apostólico, 

em nome da Santa Sé, um pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, em nome do 

Episcopado Nacional, os outros três nomeados pela Companhia de Jesus. O Reitor, 

necessariamente, seria um padre da Companhia de Jesus, e representaria a autoridade 

suprema na direção e administração das Faculdades. O primeiro reitor foi o Padre Leonel 

Franca, S.J., nomeado pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro. 211 

 No mês de fevereiro de 1941 realizaram-se os exames de ingresso nos cursos das 

“Faculdades Católicas”, formadas pelas Faculdades de Direito e de Filosofia. Eles foram 

inaugurados solenemente com uma missa no dia 15 de março de 1941 e funcionariam nas 

instalações do Colégio Santo Inácio na Rua São Clemente, em Botafogo, na cidade do 

Rio de Janeiro. Seriam ministrados os cursos de Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia, 

Geografia e História, Letras Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas. 212  

O reconhecimento oficial da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Direito se 

deu no dia 1 de outubro de 1942, pelos decretos 10.985 e 10.984, respectivamente. Em 

1943 havia 337 alunos matriculados nos diversos cursos e foi criada a Escola de Serviço 

Social destinada a formar Assistentes Sociais. Nesse ano colava grau a primeira turma da 

Faculdade de Filosofia. 213 

Em 15 de janeiro de 1946, finalmente, a Escola de Serviço Social foi integrada às 

“Faculdades Católicas”, completando o número mínimo necessário pela lei para a 

constituição de uma nova universidade, o que se fez pelo decreto 8681, de 15 de janeiro 

de 1946. Ela foi chamada de Universidade Católica do Rio de Janeiro, a primeira fundada 

no Brasil. 214  

No corpo docente oficialmente reconhecido encontramos o nome do Padre 

Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., residente em São Paulo, na Igreja de São Gonçalo, 

situada na Praça João Mendes. O Padre Sabóia era doutor em filosofia pela Universidade 

Gregoriana, de Roma, professor do Instituto Superior de Cultura Religiosa em São Paulo, 

                                                           
211 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XVI, número 2, setembro de 1942, p. 46. 
212 Ibidem, p. 42. 
213 Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Anos de 1947-1948, p. 8. 
214 Ibidem. 
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membro fundador do Instituto de Direito Social e foi nomeado professor catedrático da 

disciplina Filosofia, 1a cadeira. 215 

No ano seguinte, em 20 de janeiro de 1947, por decreto da Congregação dos 

Seminários e Universidades da Santa Sé, denominado Laeta coelo arridens, 216 foi 

elevada à categoria de Universidade Pontifícia, e a partir dessa data passou a ser chamada 

de Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O seu primeiro Grão-Chanceler 

foi o Eminentíssimo Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, Arcebispo do Rio de Janeiro. 
217 

Em uma sessão magna de 16 de dezembro de 1947, às 21 horas, no Auditório do 

Ministério da Educação, foi promulgado solenemente o decreto. Achavam-se presentes o 

Eminentíssimo Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, o Eminentíssimo Dom Carlos 

Chiarlo, Núncio Apostólico, Dr. Paulo Lira, representante do Presidente da República, Sr. 

Adroaldo Mesquita da Costa, Ministro da Justiça, Dr. Daniel de Carvalho, Ministro da 

Agricultura, os Bispos Auxiliares Dom Rosalvo Costa Rego e Dom Jorge Marcos de 

Oliveira e o Reitor Magnífico Padre Leonel Franca, S. J., professores e alunos. 218 

Um grupo de professores e engenheiros dirigiu-se ao Padre Leonel Franca, S. J., 

no mês de julho de 1947, liderados pelo Padre Pedro Velloso Rebello, S. J., que era 

engenheiro, propondo a criação de uma escola de engenharia, que pertenceria à 

Universidade. Eles argumentavam que, em virtude do crescente desenvolvimento da 

indústria no país, era necessária a criação de novos cursos de engenharia. A idéia foi bem 

recebida pelo Reitor, que determinou a formação de uma comissão para escolher o corpo 

docente e obter a autorização legal. No dia 21 de janeiro de 1948 essa comissão obteve 

sucesso, pois o decreto federal 23.266 autorizava a funcionar a Escola Politécnica da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foram abertas as inscrições para o 

concurso de habilitação, antes mesmo da assinatura do decreto, e se matricularam na 

                                                           
215 Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Anos de 1947-1948, p. 29. 
216 ‘Chegando sorrindo ao céu’. 
217 Ver site:  Salma Tannus Muchail, “Um Passado Revisitado – O Curso de Filosofia da PUC/SP: 80 anos”;   

http://www.pucsp.br, 20 de jan. 2006. 
218 Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Anos de 1947-1948, p. 11. 
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primeira turma 70 alunos. A nova escola de engenharia iniciou as suas aulas no dia 8 de 

maio de 1948. 219 

 

3.2. A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAUL O 

 

 O arcebispo de São Paulo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta criou a 

Fundação São Paulo no ano de 1945, com a finalidade de vir a ser a mantenedora da 

Universidade Católica de São Paulo. 220 A Faculdade Paulista de Direito foi autorizada 

pelo Governo Federal a funcionar em 8 de janeiro de 1946, 221 e no decorrer desse ano 

também foram agregadas, mantendo a sua autonomia administrativa e acadêmica, as 

seguintes faculdades:  Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São Bento; Escola de 

Serviço Social;  Sedes Sapientiae; Economia Coração de Jesus; Engenharia Industrial 

(FEI) 222; Campineiras (Economia, Filosofia, Ciências e Letras); Escola de Jornalismo 

Casper Líbero e Teologia Nossa Senhora Assumpção. 223 

 A criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento deu-se no dia 

13 de julho de 1908, quando o abade do Mosteiro de São Bento, Dom Miguel Kruse, 

reuniu-se com o Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, e 

na presença de pessoas importantes da sociedade foram estabelecidas as bases da 

fundação de uma Faculdade, que iniciaria as suas atividades contando apenas com um 

curso de filosofia, sob a responsabilidade do padre belga Mons. Sentroul.  A sessão de 

abertura deu-se no dia 15 de julho de 1908, quando também ocorreu a aula inaugural, e 

                                                           
219 Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Anos de 1947-1948, p. 15. 
220 O lema do fundador da PUC, Cardeal Motta, era “Cum Scientia, Conscientiae”, ou seja, construir a consciência do 

cidadão e formar a consciência do cristão. 
221 Ver site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_Paulista_de_Direito , 20 de out. 2006. 
222 A Faculdade de Engenharia Industrial – FEI teve seu funcionamento autorizado no dia 9 de abril de 1946, pelo 

decreto número 20942, publicado no Diário Oficial da União em 15 de abril de 1946, tendo pois precedido a Escola 

Politécnica da PUC-RIO. 
223 Fonte: Núcleo de Estudos de História Social da Cidade – NEHSC – Departamento de História e Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP. 
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no dia 22 de julho iniciaram-se efetivamente as aulas regulares. 224 A princípio, a 

Faculdade seria mantida somente com os recursos oriundos do Mosteiro de São Bento.  

 Não havia cursos de filosofia no Brasil, até essa época, e as únicas carreiras que 

os estudantes poderiam seguir no curso superior eram as de Advocacia, Engenharia ou 

Medicina. O curso ministrado na Faculdade de Filosofia era na realidade um curso livre, 

pois ainda não havia legislação a respeito e sua duração prevista era de três anos. Ela era 

chamada de “Faculdade Livre de Philosophia e Lettras de São Paulo”. Em 1911 ela foi 

agregada à Universidade Católica de Louvain, da França, e os diplomas expedidos eram 

“apenas de valor cultural”, pois ainda não havia reconhecimento oficial. 225 

 A Faculdade encerrou as suas atividades temporariamente, em 1917, devido à 

primeira Grande Guerra Mundial, só voltando a funcionar no ano de 1922, em novo local, 

na Rua Florêncio de Abreu número 21. Em 1936 teve que adequar-se às leis que 

passaram a regulamentar o ensino superior, para poder ser reconhecida oficialmente, o 

que aconteceu no mês de novembro de 1940, quando o presidente Getúlio Vargas assinou 

o reconhecimento dos cursos. Recebeu então o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de São Bento, mantendo os cursos de Filosofia, Ciências (Matemática, Física, 

História, Geografia e Ciências Sociais), Letras (Clássicas, Neo-Latinas e Anglo-

Germânicas) e Pedagogia (Pedagogia e Didática). 

 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae foi criada em 15 de 

março de 1933 pela Ordem das Cônegas de Santo Agostinho, e seu curso de Filosofia 

começou a ser ministrado com reconhecimento oficial. A sua mantenedora era a 

“Associação Instrutora da Juventude Feminina”, que inovou ao oferecer o ensino superior 

às mulheres, com o apoio religioso e assistência da Companhia de Jesus. O seu local de 

funcionamento era na Rua Caio Prado e posteriormente mudou para a Rua Marquês de 

Paranaguá, número 111. Em 1968, com a reforma universitária, houve a incorporação 

definitiva à PUC-SP, com o seu patrimônio: prédio, mobiliário e biblioteca. Este prédio é 

                                                           
224 S. T. Muchail, “Um Passado Revisitado – O Curso de Filosofia da PUC/SP: 80 anos”; 

http://www.pucsp.br/~filopuc/memorial.htm, 20 de jan. 2006. 
225 Ibidem. 
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ocupado atualmente pelo Centro de Ciências Matemáticas, Físicas e Tecnológicas da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Universidade Católica de São Paulo nasceu em 22 de Agosto de 1946, pelo 

decreto governamental número 9632, e recebeu o título de Pontifícia em 12 de janeiro de 

1947, através de decreto do Papa Pio XII. O seu primeiro grão-chanceler foi o cardeal 

FIGURA 15: CONVITE PARA AS SOLENIDADES COMEMORATIVA S DO 2º 
ANO DE CRIAÇÃO DA PUCSP 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Motta e passou a fazer parte das universidades 

chamadas comunitárias. 226 Foi obtida uma dispensa da exigência legal de haver 

funcionamento das faculdades agregadas por dois anos, antes da cessão do título de 

Universidade.  

 

3.3. OS PRIMÓRDIOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA INDUS TRIAL 

 

 O desejo do Padre Sabóia de criar uma faculdade de Química Industrial em São 

Paulo foi amadurecido e a sua concretização foi planejada durante muitos anos. No ano 

de 1940 ele relatava ao seu pai: 

 

[...] “Estive com os reis do tecido, os jafetes [família Jafet, muito 

rica e proprietária de fábricas de fiação e tecelagem], que além de 

me receberem muito bem, marcaram uma nova reunião sobre a 

escola de fiação e tecelagem. Talvez seja a que vai amadurecer 

primeiro. Mesmo assim levantam-se mil dificuldades. Nem 

sempre o homem quer mudar de fórmula. Recebeu-me muito 

bem o Dr. Luiz Pereira, mas era uma hora de reunião da 

Companhia Paulista. É preciso estudar com ele o plano da 

Faculdade de Engenharia Industrial. [...] Filho que pede a 

bênção. Roberto”. 28 de Setembro de 1940. 227 

 

 O seu propósito inicial, ao que parece, se restringia à criação de um curso de 

formação de engenheiros químicos e têxteis, destinados especificamente à indústria, o 

que representaria na época um diferencial em relação aos cursos existentes nas outras 

faculdades congêneres em São Paulo, que eram a Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo e a Escola de Engenharia Mackenzie.  No entanto, o Padre Sabóia, mesmo 

                                                           
226  S. T. Muchail, “Um Passado Revisitado – O Curso de Filosofia da PUC/SP: 80 anos”;   

http://www.pucsp.br/~filopuc/memorial.htm, 20 de jan. 2006. 
227 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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antes da criação do curso, já se preocupava com a formação e aperfeiçoamento do corpo 

docente e precocemente planejava que os professores se atualizassem em universidades 

norte-americanas. Quando procurava informações para montar o modelo pedagógico para 

o funcionamento do curso de química da Faculdade de Engenharia Industrial, o Padre 

Sabóia procurou o engenheiro e professor universitário José Milton Nogueira, que 

ministrava aulas da disciplina Química Orgânica na Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo. O professor Nogueira informou, em uma entrevista realizada no ano de 

2005, que no ano de 1944 foi procurado por um senhor de nome Acrísio Paes Cruz, que 

era o secretário particular do Padre Roberto Sabóia de Medeiros. Este solicitava um 

encontro, visando a procura de informações sobre o modelo pedagógico e como 

funcionava o curso de química da Escola Politécnica. 

O Padre Sabóia de Medeiros e o professor Milton Nogueira encontraram-se 

diversas vezes. Os assuntos dessas conversas versavam sobre vários temas acadêmicos, 

incluindo os estágios de professores no exterior, laboratórios de química e até mesmo 

sobre a criação de usinas-piloto na área de química, como exemplifica a correspondência 

seguinte, enviada pelo professor José Milton Nogueira ao Padre Sabóia no ano de 1944: 

 

“UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO” 

“ESCOLA POLITÉCNICA - QUÍMICA ORGÂNICA” 

 

“São Paulo, 7 de Setembro de 1944 

Reverendíssimo Padre Sabóia: 

 

Cordiais saudações: 

 

  Tendo conversado com o Sr. Acrisio Paes Cruz a 

respeito da Escola de Engenharia Química a ser instalada em São 

Paulo por sua iniciativa e tendo sido convidado pelo mesmo a 

entrar em entendimentos, sem compromisso de parte a parte, com 

V.R., passo a expor as minhas idéias relativas à referida escola e 
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ao estágio de especialização e aperfeiçoamento a ser efetuado nos 

EEUU: 

 

I – Curso de Aperfeiçoamento: Creio que o aperfeiçoamento dos 

professores deverá ser feito com relação à cadeira que o mesmo 

irá lecionar e talvez com relação a mais uma cadeira ligada à 

primeira em seus fundamentos teóricos (Química Orgânica e 

Química Orgânica Industrial, por exemplo). Assim sendo, o 

estágio da especialização deverá constar de uma visão de 

conjunto da matéria em estudo, isto é, deverá colocar o professor 

ao par de como a mesma é lecionada na Escola Americana 

escolhida como padrão, de como é organizada a parte prática, o 

programa teórico e a extensão e profundidade do mesmo. 

Naturalmente que no caso da cadeira de aplicação (Química 

Orgânica Industrial, por exemplo) a matéria relativa à mesma 

deverá ser adaptada às circunstâncias legais brasileiras.  Portanto, 

não há necessidade de o professor fazer um curso de 

aperfeiçoamento detalhado da cadeira que irá lecionar, porque os 

fundamentos da mesma já devem ser perfeitamente conhecidos. 

 

II – Usinas-piloto: Em se tratando de uma Escola de Engenharia, 

não se admite que a mesma não possua usinas-piloto para que os 

alunos tenham noção exata dos processos e trabalhos industriais 

com os quais terão que lidar após a conclusão do curso. Assim, é 

de capital importância a instalação de usinas-piloto relativas às 

indústrias de interesse para o Brasil (álcool – celulose – 

tratamento de minérios – indústrias vegetais extrativas e 

indústrias alimentares), assim como a instalação de 

aparelhamento necessário às operações industriais gerais 

(trituração, moagem, peneiração, filtração, secagem, transporte, 
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etc.). Além de servirem para estudo, tais instalações podem 

produzir em pequena escala material, não só para uso interno da 

Escola, como também para fornecimento ao comércio, o que 

constitui uma fonte de renda que reverterá em benefício do 

próprio ensino. 

 

III – Laboratórios: De grande importância é a instalação de 

laboratórios para os trabalhos práticos. Assim, cada cadeira 

deverá ter o seu laboratório próprio montado de acordo com as 

necessidades da mesma. As usinas-piloto farão parte dos 

respectivos laboratórios – creio que entre estas as que mais 

interessam ao Brasil são: instalações para produção de álcool 

etílico – celulose – alcalóides – corantes – distilação de weslen – 

cerâmica – fundição – indústrias alimentares (óleos, gordura, 

leite, carnes, fontes, etc).  

 

IV – Período de Estágio: para a familiarização com os processos 

modernos da indústria americana e com a organização dos 

programas e métodos de ensino de escolas de Engenharia, creio 

que bastam três meses para cada cadeira. No meu caso particular, 

pelo fato de eu ser professor adjunto da cadeira de Química 

Orgânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no 

momento só poderia me interessar um estágio de três meses e 

assim mesmo durante o período de férias (de dezembro a março). 

Pela atenção que esta merecer de V. Revma., confesso-me grato, 

colocando-me ao seu inteiro dispor. Atenciosamente, José Milton 

Nogueira.”  228 

                                                           
228 Carta do Professor José Milton Nogueira ao Padre Sabóia, enviada em 7 de setembro de 1944 e cedida gentilmente 

para cópia pelo remetente. Quanto a estes estágios, esta foi uma proposta que não chegou a ser concretizada. 
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 O Padre Sabóia viajou pela primeira vez aos Estados Unidos, em 1944, atendendo 

a um convite do Departamento de Estado norte-americano, tendo chegado na cidade de 

Miami no dia 19 de março e se hospedado na Georgetown University, uma universidade 

jesuíta. Esse convite foi efetuado graças à interferência de seu amigo Adolpho Berle, que 

mais tarde foi nomeado embaixador daquele país junto ao governo brasileiro. 229 

O Padre Sabóia enviou um relatório ao R. P. Provincial, relatando detalhadamente 

o que ocorreu na sua primeira viagem e os subsídios que conseguira para fundar a sua 

escola de química em São Paulo:  

 

[...] “Esta carta já está comprida, mas temos ainda que dar uma 

chegada a Detroit para conhecer o P. Shiple. Cabeça toda branca, 

fisionomia de menino, grandemente acolhedor e regente do 

Departamento de Química da Universidade. A ele se devem os 

planos da nossa projetada Escola de Química Industrial. 

Convocou os seus professores, distribuiu as tarefas, fez escrever 

as principais revistas e associações químicas e depois de dois 

meses e meio, dava-me o calhamaço. O Pe. Shiple fora-me 

indicado como ‘o tal’ para me ajudar com o Pe. Powers, de 

Fordham e que é vice-presidente da Sociedade Americana de 

Química e outro bem merecedor de um comentário.” [...] 230 

 

 Nos Estados Unidos, o Padre Sabóia verificou que as firmas e as organizações 

norte-americanas não subsidiavam empreendimentos que não fossem “Fundações”. Ao 

que parece,  foi por esse motivo que ele criou a Fundação de Ciências Aplicadas, à qual 

ficou incorporada, desde logo, a Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, como relatou 

ao seu pai, em 21 de fevereiro de 1945, quando também solicitou a ele que elaborasse os 

respectivos estatutos: 

 

                                                           
229 Pe. J. C. de Souza, S. J., Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. - Apóstolo da Ação Social, p. 148. 
230 Notícias da Província do Brasil Central. 4a série, ano XVIII, número 2, Rio de Janeiro, dezembro de 1944, p. 104. 
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 [...] “A Faculdade de Engenharia Industrial pertence à Fundação 

Faculdade de Engenharia Industrial [que na verdade foi criada 

com a denominação Fundação de Ciências Aplicadas]. Uma vez 

que a Fundação é quem manda. Daí não há escapatória. No 

entanto da Fundação poderão fazer parte o Provincial da 

Companhia de Jesus e o Presidente da Sociedade Brasileira de 

Educação, como membros natos. O Presidente da Ação Social 

não seria membro nato, mas entraria a título de contribuições que 

recolheu para a Faculdade, a título do trabalho de organização. 

Melindraria dar voto de qualidade e direito de voto a quem quer 

que seja. Em vez disto, os membros da diretoria da Fundação 

(que são vitalícios ou deixam o cargo por renúncia), por morte ou 

renúncia seriam substituídos por designação e nomeação do 

Provincial em uma lista de dez nomes apresentados a ele pelos 

demais membros. Creio, papai, deste modo se satisfazem todas as 

exigências, se ressalvam todos os direitos e se previnem os 

inconvenientes de empiétements 231 ou de interferências anti-

católicas. A minha impressão é que a Faculdade poderá funcionar 

perfeitamente bem e que não é preciso pedir mais. Além disso, 

eles sugeriram outro ponto: que estando o Provincial presente às 

reuniões, ele seja o presidente da assembléia. Peço, pois, que o 

senhor elabore os estatutos conforme essas indicações, 

modificando para melhor caso algo de melhor ainda ocorrer ao 

senhor. Depois tratarei de submeter tudo ao Provincial e aos 

meus amigos daqui. Um grande abraço. Roberto.” 232 

 

 

 

                                                           
231 Usurpações. 
232 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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3.4. A FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS 

 

A Fundação de Ciências Aplicadas era uma sociedade civil com personalidade 

jurídica, que foi criada no dia 7 de agosto de 1945, com sede provisória localizada na Rua 

São Carlos do Pinhal número 57 e cujo patrimônio, comprovado na época, era de Cr$ 

800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros). A sua finalidade era a de criar uma Faculdade de 

Engenharia Industrial na cidade de São Paulo, destinada ao ensino teórico e prático de 

todas as matérias e disciplinas que fossem necessárias na área da engenharia industrial.  

Os instituidores [fundadores] da Fundação de Ciências Aplicadas, que não tinha 

fins lucrativos ou econômicos, foram: o Pe. Roberto Sabóia de Medeiros, S.J., sacerdote; 

Dr. Fábio da Silva Prado, industrial; Dr. Gofredo Teixeira da Silva Telles, advogado; Dr. 

João Gonçalves, industrial; Dr. Luciano Vasconcelos de Carvalho, advogado; Dr. Aldo 

M. Azevedo, engenheiro; Dr. José Maria Whitaker, banqueiro; Dr. Asa White Kenney 

Billings, engenheiro; Dr. Morvan Dias de Figueiredo, industrial;  Dr. Caio Luiz Pereira 

de Souza, engenheiro; Dr. José Pires de Oliveira Dias, comerciante e Dr. Theodoro 

Quartim Barbosa, banqueiro. 233 

A Fundação de Ciências Aplicadas era administrada por um Conselho Diretor, do 

qual faziam parte o Provincial da Província do Brasil Central da Companhia de Jesus, o 

Presidente da Sociedade Brasileira de Educação [mantenedora do Colégio São Luís], o 

Diretor da Faculdade de Engenharia Industrial e os membros instituidores. A Faculdade 

de Engenharia Industrial teria orientação da Companhia de Jesus e seu Diretor seria 

nomeado pelo Reverendíssimo Padre Provincial da Província do Brasil Central. Ao 

diretor competia, além de orientar a parte pedagógica da Faculdade, contratar o corpo 

docente, organizar o quadro de diretores de departamentos e promover a eficiência do 

ensino e a solidez da educação.  

A Faculdade de Engenharia Industrial contava com o Conselho Técnico 

Administrativo, que era formado por dois professores catedráticos nomeados pelo 

Conselho Diretor, três professores nomeados pela Congregação dos Professores da 

Faculdade e pelo Diretor, considerado membro nato desse Conselho.  

                                                           
233 Escritura de Instituição da Fundação de Ciências Aplicadas, p. 8.  
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3.5. AS PRIMEIRAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE 

ENGENHARIA INDUSTRIAL  

 

O Padre Sabóia não contava com recursos suficientes para adquirir, de modo 

definitivo, prédios ou outros imóveis, em que pudesse instalar a sonhada Faculdade de 

Engenharia Industrial. Além disso, ele também demonstrava uma outra preocupação, 

referente à adaptação dos mesmos prédios, para que pudessem funcionar como escolas. 

Antes de escolher o prédio da Rua São Joaquim, enviou o senhor Augusto Stefano Piani, 

que trabalhava no Grupo de Ação Social no Rio de Janeiro, para se inteirar sobre a 

legislação a respeito. No dia 27 de julho de 1945, este respondeu ao Padre Sabóia: 

 

“Padre Sabóia: Estou voltando do Ministério da Educação, onde 

colhi todas as informações solicitadas na carta do Farina. Em 

primeiro lugar o Diretor do Ensino Superior frisou que os prédios 

destinados a cursos superiores não obedecem a nenhum padrão, 

como acontece com os estabelecimentos de ensino secundário. 

Concluiu: a respeito do prédio e instalações (gabinetes, 

laboratórios ou quaisquer outros elementos relativos ao material 

didático) não há, absolutamente, padrões fixados pela Divisão do 

Ensino Superior. É matéria de bom senso e resvala, portanto, para 

o subjetivo. Só o verificador poderá apreciar e se pronunciar a 

respeito. [...] Também ficou admirado em ter conhecimento de 

que ainda não foi dada entrada do requerimento no Ministério da 

Educação, solicitando autorização para funcionar e a respectiva 

inspeção. [...] Um grande abraço. Augusto Stefano Piani.” 234 

 

Depois de muito trabalho afinal, em 1945, foi possível acumular a importância 

para o sinal de compra e passar a escritura de aquisição do prédio da Rua São Joaquim, 

163, no bairro da Liberdade, na capital de São Paulo e que possuía uma área aproximada 

                                                           
234 O original desta carta pertence ao acervo do Professor Joaquim Ferreira Filho. 
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de 1.516 metros quadrados.  As instalações da Faculdade de Engenharia Industrial foram 

inauguradas no mês de abril de 1946, com a bênção cardinalícia dada pelo Cardeal Dom 

Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta. A Ação Social comprou no dia 15 de março de 

1948 outros imóveis situados na mesma rua, de números 164 e 180, que foram anexados 

ao primeiro e totalizaram uma área aproximada de 1730 metros quadrados.  235 

 

3. 6. O INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DA FACULDADE DE ENG ENHARIA 

INDUSTRIAL 

 

 A Fundação de Ciências Aplicadas, por intermédio dos processos de números 

78.739/45, 92.555/45, 94.458/45 e 10.821/46, solicitou autorização ao Ministério da 

Educação e Cultura para início de funcionamento da Faculdade de Engenharia Industrial. 

A Diretoria de Ensino Superior do MEC, pela Portaria 566/45, designou o inspetor Sr. 

Dácio A. de Morais Junior para efetuar a verificação das condições de funcionamento e 

atendimento da legislação, ditada pelos decretos de números 421, do ano de 1938 e  2016, 

do ano de 1940.  

A Comissão de Ensino Superior, formada pelo relator Josué C. D’Affonseca e 

pelos professores Reynaldo Porchat e Cesário de Andrade, concedeu autorização para 

início de funcionamento da Faculdade de Engenharia Industrial no dia 13 de março de 

1946. O Ministro da Educação homologou o pedido no dia 3 de abril de 1946. O primeiro 

Regimento Interno da Faculdade de Engenharia Industrial foi aprovado no dia 22 de 

março de 1946, pelo parecer número 34/46 do Conselho Nacional de Educação, que teve 

por relator o Sr. Jurandyr Lodi e foi publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de 

maio de 1946.  

O funcionamento da modalidade Química foi autorizado no dia 9 de abril de 1946, 

pelo Decreto Presidencial número 20.942, publicado no Diário Oficial da União no dia 15 

de abril de 1946, quando foi fixado o número de vagas em 75.  236 O acervo da biblioteca 

da Faculdade, relativo à química, foi bem selecionado, e o currículo proposto para o 

                                                           
235 FEI - Documentação de 1946 a 1981, pp. 4-6.  
236 Idem, pp. 2-3. 
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curso abrangia disciplinas obrigatórias que estavam em conformidade com o padrão 

federal, existindo também disciplinas facultativas, como o Inglês e a Ética Profissional. 

A direção da Faculdade foi confiada, pelo Padre Sabóia, ao professor Francisco 

Gayotto e o Conselho Técnico Administrativo – CTA - foi formado pelos professores 

Filinto Guerra, Telêmaco Hipólito de Macedo Van Langendonck, Fernando Furquim de 

Almeida, Lucas Nogueira Garcez, Henrique Tastaldi, José Milton Nogueira, Pe. Egberto 

Luiz Pereira de Souza e Roberto Roperto. A primeira reunião desse Conselho deu-se no 

dia 20 de abril de 1946 e nela foram delineadas as normas para o primeiro concurso 

vestibular. Inscreveram-se 122 candidatos, dos quais apenas 40 foram aprovados, e no dia 

21 de maio as aulas foram iniciadas. 237 

 O Padre Sabóia relatou à Companhia de Jesus, no mês de setembro de 1946, o 

início das atividades da Faculdade de Engenharia Industrial e o esforço para adaptar o 

prédio da Rua São Joaquim, de forma a torná-lo funcional: 

 

[...] “No dia 15 de Abril sai o decreto aprovando a Faculdade de 

Engenharia Industrial. Em 29 de Abril começam os Concursos de 

Habilitação à Faculdade. Inscreveram-se 122 rapazes dos quais 40 

foram aprovados. A Faculdade funciona provisoriamente no 

prédio da Rua São Joaquim, 163, que para tal foi adaptado, com 

grandes gastos e sacrifícios. Os laboratórios já estão montados e 

tudo está em pleno funcionamento. Os concursos terminaram em 

princípios de maio, e as aulas começaram imediatamente. A 

Faculdade de Engenharia tem como diretor o Prof. Francisco 

Gayotto.” [...] 238 

 

A instalação solene da Faculdade de Engenharia Industrial aconteceu no dia 11 de 

junho de 1946, no Teatro Municipal: [figura 16] 

 

                                                           
237 Atas do Conselho Técnico Administrativo. Livro I, p. 4. 
238 Notícias da Província do Brasil Central. 4a Série, ano XX, número 2, setembro de 1946, p. 66. 
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FIGURA 16: CONVITE PARA A INSTALAÇÃO DA FACULDADE D E ENGENHARIA 
INDUSTRIAL 

FONTE: ARQUIVO DO PROFESSOR JOSÉ MILTON NOGUEIRA 
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FIGURA 17: REPORTAGEM SOBRE A INAUGURAÇÃO DA 
FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL 

FONTE: JORNAL O DIÁRIO DE SÃO PAULO, (12 jun. 1946), p. 23 
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3. 7. O PRIMEIRO CORPO DOCENTE DA FACULDADE DE ENGENHARIA 

INDUSTRIAL 

 

 O corpo docente inicialmente proposto era formado por vinte e sete professores 

catedráticos, relacionados a seguir, com suas respectivas disciplinas:  

 

• Augusto Medeiros, para Materiais de Construção, Tecnologia e Processos 

Gerais de Construção; 

• Bruno Simões Magro, para Construção Civil e Arquitetura; 

• Cândido Lima da Silva Dias, para Cálculo Infinitesimal; 

• Dom Teodoro Svend Kock, para Termodinâmica e Motores Térmicos;  

• Eurico Cerruti, para Física; 

• Fernando Flávio Marques de Almeida, para Geologia Econômica e Noções de 

Metalurgia; 

• Fernando Furquim de Almeida, para Complementos de Geometria Descritiva, 

Elementos de Geometria Projetiva e Aplicações Técnicas; 

• Filinto Guerra, para Química Orgânica e Elementos de Bioquímica;  

• Francisco Antonio Lacaz Neto, para a disciplina Complementos de Geometria 

Analítica e Noções de Nomografia; 

• Francisco Gayotto, para Física Industrial; este professor viria a ser nomeado o 

primeiro Diretor da Faculdade de Engenharia Industrial;  

• Hélio Artêmio Moreira, para Química Tecnológica e Analítica;  

• Henrique Castaldi, para Química Orgânica; 

• Henrique Jorge Guedes, para Topografia, Geodésia Elementar e Astronomia 

de Campo; 

• Horácio Pinheiro, para Tecnologia Mecânica e Instalações Industriais;  

• João Augusto Breves Filho, para Mecânica precedida de Elementos de 

Cálculo Vetorial; 

• João Kobal Junior, para Química Industrial; 

• João Papaterra Limongi, para Estatística, Economia Política e Finanças; 
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• Joaquim Ferreira Filho, para Mecânica Aplicada, Bombas e Motores 

Hidráulicos; 

• José Fonseca Pinto, para Organizações das Indústrias, Contabilidade Pública e 

Industrial, Direito Administrativo e Legislação; 

• José Milton Nogueira, para Química Inorgânica; 

• José Verlangieri, para Higiene Industrial, Higiene Industrial e dos Edifícios, 

Saneamento e Traçado de Cidades; 

• Lucas Nogueira Garcez, para Hidráulica Teórica e Aplicada; 

• Michel Pedro Sawaya, para Geologia e Botânica Tecnológicas; 

• Pe. Egberto Luiz Pereira de Souza, para Metalurgia com desenvolvimento de 

Siderurgia; 

• Roberto Roperto, para Química Analítica; 

• Telêmaco Hipólito de Macedo Van Langendonck, para Resistência dos 

Materiais e Grafoestática.  239 

 

A remuneração proposta para o corpo docente e os auxiliares administrativos era 

inicialmente a seguinte: 240 

 

CADEIRA SIMPLES Cr$ 3.000,00 PROFESSOR 

CATEDRÁTICO CADEIRA DUPLA Cr$ 4.000,00 

PROFESSOR ASSISTENTE De Cr$ 1.500,00 a Cr$ 2.600,00 

PREPARADOR De Cr$ 1.100,00 a Cr$ 1.800,00 

DATILÓGRAFO  Cr$ 550,00 

SERVENTE Cr$ 700,00 

 

O professor Walter Borzani lecionava na Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, no ano de 1946. Atendendo a um convite, ingressou como professor da 

                                                           
239 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 3. 
240 Ibidem. 
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disciplina Química Tecnológica Geral na Faculdade de Engenharia Industrial, no mês de 

fevereiro de 1948, onde permaneceu por dois anos. 241 Posteriormente, transferiu-se para 

o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, quando esse foi criado, também na função de 

professor. Foi entrevistado no dia 20 de maio de 2005, tendo informado que a 

remuneração oferecida pela Faculdade de Engenharia Industrial naquela época era 

interessante, seus valores eram relativamente superiores aos oferecidos pela Universidade 

de São Paulo. Uma grande parte do corpo docente da Faculdade de Engenharia Industrial 

era proveniente da Escola Politécnica como, por exemplo, o professor José Milton 

Nogueira. 

O professor Lyrio Sartório, formado em engenharia química pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, ingressou na Faculdade de Engenharia 

Industrial no ano de 1949, ministrou aulas da disciplina Química Industrial, e chefiou o 

Departamento de Química no período de agosto de 1984 a julho de 1999. Concedeu 

entrevista no dia 18 de agosto de 2005, quando informou que, no início da Faculdade de 

Engenharia Industrial, se lecionasse semanalmente um dia e meio receberia Cr$ 2.000,00, 

enquanto que, se trabalhasse na indústria  quatro dias e meio por semana, receberia Cr$ 

3.000,00. Logo, a remuneração na Faculdade ‘era um belo salário!’, segundo as suas 

palavras. 242  

 

3.8. A AGREGAÇÃO DA FEI À UNIVERSIDADE CATÓLICA 

 

 O Padre Sabóia enviou uma carta consulta aos membros instituidores da Fundação 

de Ciências Aplicadas, no dia 8 de agosto de 1946, em que relatava: 

 

“Prezado amigo: Sua Eminência o Cardeal [Dom Carlos Carmelo 

de Vasconcellos Motta] chamou-me especialmente a Palácio, 

desejando saber se podia contar com a nossa Faculdade de 

Engenharia Industrial para compor, com outras, a Universidade 

                                                           
241 Atas do Conselho Técnico Administrativo, Livro I, p. 20. 
242 O professor Lyrio Sartorio faleceu no dia 26 de dezembro de 2007.  
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Católica de São Paulo. Informa Sua Eminência que, obtendo 

dispensa da exigência legal de funcionamento de dois anos da 

concessão do título de Universidade, a Faculdade Paulista de 

Direito, a de Filosofia de São Bento e a nossa seriam desde já 

investidas do título mencionado. Acrescentou sua Eminência que 

a nossa Faculdade manteria a própria personalidade jurídica e 

financeira. Respondi a Sua Eminência que grande satisfação 

teremos em colaborar e que já, desde o princípio, o R. P. 

Provincial da Companhia de Jesus aprovara uma incorporação em 

termos gerais. Fiz sentir, em seguida, a Sua Eminência que a 

Faculdade não pertence a este ou aquele, mas à Fundação de 

Ciências Aplicadas e que, portanto, era preciso ter o voto dos 

Conselheiros e Diretores. Sua Eminência fez-me, então chegar às 

mãos o projeto dos Estatutos da Universidade. Estudados os 

mesmos, fica líquida a manutenção de nossa personalidade sob 

todos os aspectos. Há pontos, porém, que necessitam explicação e 

para tal Sua Eminência convocou [uma] reunião para o dia 16 

deste, para a qual mandaremos [um] representante. Eis aqui o que 

desejo, com urgência, saber do prezado amigo: a) devemos ou não 

aceitar a incorporação? b) no caso de aceitar, devemos pedir uma 

compensação econômica ou propor condições? (na realidade, as 

coletas pró-Universidade Católica não são aplicadas à nossa 

Faculdade, e quando vamos pedir, muitos imaginam que já nos 

deram, porque contribuíram nas referidas coletas) c) deveremos, 

ao contrário, contribuir com uma taxa anual para o Fundo 

Universitário? d) julga o nobre Colega bastar o seu voto enviado 

por escrito ou acha que nos devemos reunir ou discutir? Dada a 

urgência, um auxiliar recolherá as suas respostas na próxima 2a 

feira. Um abraço. Pe. Roberto Sabóia de Medeiros, S. J. ” 243 

                                                           
243 Carta pertencente ao acervo do professor Joaquim Ferreira Filho. 
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Após essa consulta, foi realizada uma reunião do Conselho Diretor da Fundação 

de Ciências Aplicadas, no dia 11 de agosto de 1946, na sua sede da Rua São Carlos do 

Pinhal número 57, convocada pelo Dr. Teodoro Quartim Barbosa. Nela, o Padre Sabóia 

fez uma exposição formal a respeito do pedido do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom 

Carlos Carmello Motta, sobre a agregação da Faculdade de Engenharia Industrial à 

Universidade Católica de São Paulo, que estava em fase de organização.  

 O Padre Sabóia historiou os diversos contatos que tivera com o Cardeal Arcebispo 

e afirmou que, apesar da agregação, a Faculdade de Engenharia Industrial não sofreria 

modificações quanto à sua personalidade jurídica, sua autonomia econômica e financeira, 

seu regimento interno e sua orientação espiritual, dada pela Companhia de Jesus. Além 

disso, também ficaria garantida a representação da Faculdade de Engenharia Industrial no 

Conselho Universitário da Universidade Católica.  

 Após diversos debates e a elaboração de um documento, ficou acertado que a 

Fundação de Ciências Aplicadas, indo ao encontro dos desejos expressos do Cardeal 

Arcebispo de São Paulo, aceitava a agregação da Faculdade de Engenharia Industrial à 

Universidade Católica de São Paulo. Essa agregação seria feita conservando-se a 

personalidade jurídica da Faculdade de Engenharia Industrial, preservando-se todas as 

regalias, direitos e deveres assegurados por lei, inclusive os didáticos e econômicos. 

Além disso, a Faculdade de Engenharia Industrial poderia se desagregar da Universidade 

Católica a qualquer momento, se assim o julgasse o seu Conselho Diretor. 244 

 A Universidade Católica de São Paulo foi instalada oficialmente pelo Decreto 

Presidencial número 9632 no dia 22 de agosto de 1946, sendo o seu primeiro reitor Dom 

Paulo de Tarso Campos. 245 É interessante notar que a Faculdade de Engenharia Industrial 

foi agregada à Universidade Católica antes que ela existisse de fato, pois a Universidade 

Católica somente poderia ser criada como tal, se contasse com pelo menos três 

faculdades.  

 Apesar do Regimento Interno da Faculdade de Engenharia Industrial ter sido 

preservado, foi necessário compatibilizá-lo, e o seu Regulamento, com as normas 

                                                           
244 Atas da Fundação de Ciências Aplicadas, 11 de Agosto de 1946. 
245 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 4. 
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previstas no Regimento Interno da Universidade Católica, o que foi feito na reunião do 

Conselho Técnico Administrativo de 1 de janeiro de 1947. Todos os documentos da 

Faculdade de Engenharia Industrial, a partir do dia 1o de abril de 1947, passaram a ser 

encabeçados com o título ‘Faculdade de Engenharia Industrial Agregada à Universidade 

Católica de São Paulo’. 246 

 

3. 9. AS TENTATIVAS DE CONVÊNIOS E INTERCÂMBIOS COM   

UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS 

 

 Apesar da agregação à Universidade Católica, o Padre Sabóia também tentava 

paralelamente estabelecer convênios entre a Faculdade de Engenharia Industrial e 

universidades americanas, talvez visando facilitar o intercâmbio de professores para 

programas de aperfeiçoamento e atualização, ou para amenizar os problemas financeiros 

de manutenção da Faculdade. O Padre Sabóia relatou ao Provincial, em 7 de dezembro de 

1946, quando viajava pela segunda vez aos Estados Unidos da América: 

 

[...] “Sábado último conversei sobre a possibilidade de ligar, ou 

de algum modo filiar, a nossa Faculdade de Engenharia Industrial 

à Fordham University. Porém, as exigências seriam muito 

complicadas. O Padre Provincial dos Estados Unidos tem 

acompanhado todos os meus passos. E vai dizer se a Entidade 

aqui, nos Estados Unidos, deve parecer como coisa leiga, 

composta dos homens de negócios ligados ao Brasil, ou se deve 

aparecer como coisa religiosa ou jesuítica. Em Nova Iorque, um 

dos nossos jesuítas da revista América sugeriu que nós 

poderíamos ter no Brasil uma revista mensal, contendo artigos de 

interesse geral da América. Semanalmente, daqui eles nos 

mandariam por via aérea a revista, nós escolheríamos os artigos e 

os traduziríamos, ajuntaríamos artigos de interesse local e 

                                                           
246 Atas do Conselho Técnico Administrativo, Livro I, p. 9. 
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teríamos assim uma revista muito interessante e que daria o ponto 

de vista católico sobre as questões mais palpitantes do momento. 

Deste modo, a Companhia mostraria sua união e força. O Santo 

Padre contou ao Diretor da Revista Études que ele lê a revista 

América entre as quatro revistas que lê de fio a pavio. A revista 

poderia ter sucesso se os provinciais conseguissem que nas três 

províncias a revista fosse propagada. De ano em ano haveria uma 

reunião dos padres neste trabalho. Tal reunião poderia ser uma 

vez no Rio, outra em Buenos Aires e outra em Nova Iorque.” [...] 
247 

 

No dia 15 de janeiro de 1947, o Padre Sabóia relatou ao Conselho Diretor da 

Fundação de Ciências Aplicadas o resultado dessa segunda viagem aos Estados Unidos. 

Havia chegado à conclusão de que, se fosse organizada uma instituição com fins não 

lucrativos nos Estados Unidos, seria mais fácil obter donativos, uma vez que esses 

poderiam ser deduzidos do imposto de renda.  

Nesse mesmo dia foi instalada nos Estados Unidos, na cidade de Nova Iorque, a 

Brazilian Technological Fund Inc., uma entidade registrada no Estado de Nova Iorque, 

isenta de impostos pelo Tesouro Americano e criada com o fim de contribuir para o 

desenvolvimento e manutenção da Fundação de Ciências Aplicadas. 248 As pessoas 

componentes do conselho diretor dessa entidade eram de grande expressão no mundo dos 

negócios americanos, como Robert L. Hoguet, presidente; George P. Brett Jr, da 

Macmillan Co. ; Robert de F. Boomer, da Lone Star Cement Co; Peter Grace, do Grace 

Bank; W. Herod, da General Electric; Warren Lee Pierson da All-American Cables; 

Robert W. Johnson da Johnson & Johnson;  Costantine McGuire, economista; James 

Carson da Electric Bond & Share e Juan Trippe da Pan American World Airways. 249 

 

                                                           
247 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
248 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 5. 
249 Atas da Fundação de Ciências Aplicadas, 15 de janeiro de 1947. 
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3. 10. O CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA FACULDADE DE 

ENGENHARIA INDUSTRIAL 

 

 A modalidade mecânica foi o segundo curso de engenharia oferecido pela 

Faculdade de Engenharia Industrial. Na reunião do Conselho Técnico e Administrativo 

realizada no dia 11 de maio de 1948, sob a presidência do diretor professor Eurico 

Cerruti, foi comunicado o envio do seguinte ofício ao diretor do Ensino Superior: 

 

“São Paulo, 29 de abril de 1948. Exmo. Sr. Dr. Jurandyr Lodi, 

D.D. Diretor do Ensino Superior do Ministério de Educação e 

Saúde do Rio de Janeiro. Senhor Diretor: havendo o decreto 

número 24.470 (ainda não publicado no Diário Oficial da União) 

autorizado o funcionamento da modalidade mecânica do curso de 

Engenharia Industrial desta Faculdade, tenho a honra se solicitar 

que se digne V. S. a autorizar a instalação dos primeiro e segundo 

anos do referido curso, já no segundo semestre deste ano letivo, 

mediante transferência dos alunos que, na expectativa desse curso 

e visando essa transferência, se matricularam e vêm 

acompanhando regularmente o curso da modalidade química. 

Essas transferências nos primeiros anos de curso são 

perfeitamente possíveis, uma vez que, como se depreende do 

quadro anexo, no primeiro ano a identidade dos dois cursos é 

quase absoluta. [...]. Atenciosamente, prof. Eurico Cerruti, Diretor 

da Faculdade de Engenharia Industrial.” 250 

 

 Este ofício foi entregue em mãos pelo Padre Sabóia, que após ter conferenciado 

com o Sr. Diretor do Ensino Superior do Rio de Janeiro no dia 30 de abril de 1948, 

enviou o telegrama, cujo teor está transcrito a seguir, confirmando a aceitação do pedido: 

 

                                                           
250 Atas do Conselho Técnico Administrativo, Livro I, p. 24. 
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“NE420RIO 23 30 17,55 = Mendes da Rocha Loyolaco SPLO – 

Faculdade Engenharia Industrial Modalidade mecânica decreto 

dois, quatro, quatro, sete, zero, ponto. Pode funcionar [para os] 

alunos [do] segundo ano. Sabóia.”  

 

  Dessa forma, no segundo semestre de 1948 foi iniciado o curso da modalidade 

mecânica para os alunos das turmas do primeiro e segundo anos, formadas pela 

transferência dos alunos do curso da modalidade química. 251 Após as necessárias 

adaptações regimentais, restava criar ou manter convênios com outras instituições que 

possuíssem laboratórios para as diversas disciplinas específicas. O professor Joaquim 

Ferreira Filho comprometeu-se a estudar as bases de um acordo com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial - SENAI, para que fossem ministrados, nas oficinas daquela 

instituição, os trabalhos da disciplina Oficina Mecânica. Esse acordo foi concretizado 

após uma série de conversas do professor Joaquim Ferreira Filho com o professor 

Roberto Monge, diretor do SENAI, que se prontificou a colocar à disposição da 

Faculdade de Engenharia Industrial as instalações e oficinas daquela organização. O 

custo por aluno seria de Cr$ 8,00 (oito cruzeiros) por aluno-hora, compreendendo 

instrução, material e instalações.  252 

 

3. 11. A FORMAÇÃO RELIGIOSA DOS ALUNOS 

 

 A finalidade pedagógica da Companhia de Jesus era, além de manter instituições 

que ministrassem ensino técnico e prático para a formação de profissionais destinados à 

indústria e comércio nacionais, também divulgar os princípios da formação cristã, 

fornecendo aos alunos uma formação humanista integral. Talvez esses objetivos ficassem 

facilitados com a agregação das instituições ligadas à Companhia de Jesus à Universidade 

Católica.  

                                                           
251 Atas do Conselho Técnico Administrativo, Livro I, p. 25. 
252 Ibidem, p. 27. 
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No entanto, apesar da agregação, a Faculdade de Engenharia Industrial e a Escola 

de Administração de Negócios – denominada Instituto Complementar por não ter seu 

curso reconhecido - permaneciam totalmente autônomas didática e administrativamente, 

sendo mantidas pela Fundação de Ciências Aplicadas, ao passo que a Universidade 

Católica era mantida pela Fundação São Paulo. Os assuntos internos da Faculdade de 

Engenharia Industrial eram resolvidos por ela mesma, independentemente de 

interferências da Universidade Católica.  

 Uma comprovação desta independência deu-se por meio da comunicação recebida 

pelo Conselho Técnico Administrativo, em sua reunião do dia 14 de maio de 1947, 

quando tomou conhecimento de uma indicação da Diretoria da Faculdade de Engenharia 

Industrial à Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conforme segue: 

 

[...] “Tomar conhecimento da indicação feita pela Diretoria da 

Faculdade à Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, nos termos do parágrafo único do artigo número trinta e 

seis dos Estatutos da Universidade, combinado com o item nove 

do artigo número dezessete do Regimento Interno da Faculdade, 

do nome do Reverendíssimo Padre Sabóia de Medeiros para 

professor catedrático de Religião desta Faculdade.” [...] 253 

 

Este documento também marca a inserção, a partir desta data, da disciplina 

Religião no currículo do curso de Química, que seria ministrada em todos os semestres 

em caráter obrigatório.  

 

3.12. SINAIS DE DESGASTE NO RELACIONAMENTO ACADÊMIC O 

INTERNO 

 

A administração, corpo docente e órgãos colegiados da Pontifícia Universidade 

Católica e da Faculdade de Engenharia Industrial funcionavam independentemente. No 

                                                           
253 Atas do Conselho Técnico Administrativo, Livro I, p. 13. 
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entanto, como iremos mostrar adiante, essa independência mútua acabaria por gerar 

algum tipo de desgaste no relacionamento acadêmico. Tal fato já pôde ser notado no 

comunicado reproduzido abaixo, intitulado “Parecer”, que foi enviado aos professores da 

Faculdade de Engenharia Industrial em 13 de dezembro de 1949. O conteúdo estabelecia 

a obrigação dos professores de explicitar, nas suas publicações ou comunicações, a que 

faculdade [ou divisão] da PUC se integravam. Proibia-se ao professor que ele se 

intitulasse simplesmente como “professor da PUC”, sem maiores detalhes, o que deixava 

transparecer uma certa discriminação.  

 

PARECER 

 

“A Comissão de Legislação e Regimentos do Conselho 

Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

tomando conhecimento relativo à ‘denominação dos professores 

dos Institutos integrantes da Universidade’, a fim de opinar sobre 

a matéria, resolveu, após consulta entre seus membros, dar o 

seguinte parecer: Os professores dos Institutos integrantes da 

Universidade Católica de São Paulo, quando em suas publicações, 

impressos, etc, declinarem aquele título, não o poderão fazer 

declarando-se professores da Universidade Católica, 

simplesmente isso. É mister que declinem também o nome do 

estabelecimento onde exercem o cargo de professor, bem como a 

sua categoria, consoante, aliás, o uso corrente. Assim, por 

exemplo, ‘F..... professor catedrático da Faculdade Paulista de 

Direito da Universidade Católica de São Paulo’. Ou então, F...... 

livre docente de tal Faculdade, ou então contratado, etc.  É o que 

parece à Comissão s.m.j.254 do egrégio Conselho Universitário. 

São Paulo, 13 de dezembro de 1949. ass.)  Agostinho Neves de 

                                                           
254 Salvo melhor juízo. 
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Arruda Alvim, Filinto Guerra e Cônego Agnello Rossi. Aprovado 

unanimemente pelo Conselho Universitário.” 255 

 

3. 13. AS DIFICULDADES FINANCEIRAS 

 

 Havia grande carência de recursos para a manutenção da Faculdade, como também 

dificuldade de obtenção de um local apropriado para o seu funcionamento. Na carta do 

Padre Sabóia, relatando as dificuldades para a organização da nova Faculdade, nota-se 

que ele estava consciente de que, à medida que mais modalidades de cursos de 

engenharia fossem implantadas e o número de alunos aumentasse, novas instalações e 

mesmo um outro local seriam necessários. As cartas seguintes, do ano de 1945, foram 

enviadas pelo Padre Sabóia ao Padre Provincial:  

 

[...] “Estive com o interventor doutor Fernando Costa, 

acompanhado da comissão da Faculdade de Química Industrial. 

Vai ser doado um terreno de 100 alqueires no Jaraguá, para a 

construção da Faculdade e suas dependências. Um grupo de 

amigos esteve com o Padre Reitor do [Colégio] São Luís, para 

que eu retomasse os sermões de domingo, interrompidos há um 

ano. Já que eu escrevo com antecedência todos os sermões, 

poder-se-ia imprimir os mesmos cada domingo e distribuí-los na 

saída da igreja.” 10 de março de 1945. 256 

 

[...] “Ocupações em tempestades impediram-me de escrever a V. 

R. No dia 31 de julho está marcado para a escritura da Fundação 

para a Faculdade, com 500 contos em caixa. A papelada do 

terreno passou da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário à 

Secretaria da Justiça. Parece que o Padre Franca reagiu 

                                                           
255 Carta recebida pelo professor José Milton Nogueira, cuja cópia nos foi gentilmente cedida. 
256 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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veementemente contra a idéia de ser o Padre Velloso Diretor da 

nossa Faculdade de Química.” 27 de julho de 1945 257 

 

Em dezembro de 1945: 

 

[...] “Que é que vamos dizer da Faculdade de Engenharia 

Industrial? Seria um nunca acabar a organização do Corpo 

Docente, incluindo assistentes e auxiliares de ensino, consecução 

de um Patrimônio inicial, composição do processo a ser 

apresentado ao Ministério da Educação, aquisição de material 

escolar e do equipamento para o ensino. Depois de tudo isto, o 

verificador nomeado pelo Ministério faz o seu Relatório. Só com 

a aprovação consecutiva é que a Faculdade pode legalmente 

funcionar. Interferiam problemas de local. Onde se localizaria a 

nova Faculdade? Pleiteamos a doação de cinco alqueires pelos 

lados do Jaguaré. Até hoje nada feito. Lá construiríamos a 

Faculdade com o seu Internato, Laboratórios e Biblioteca. No 

meio tempo, um prédio na cidade. Fixamo-nos afinal no edifício 

da Rua Conde de São Joaquim, 163. Depois de muito trabalho foi 

possível arranjar o sinal e passar a escritura de aquisição. Aí será 

no futuro a sede da Ação Social. Por ora, será o local da 

Faculdade. Suficiente para os dois primeiros anos. Não 

enfastiemos os leitores com pormenores sobre os programas, os 

pormenores de laboratórios. Porque é fácil sonhar com uma 

Faculdade, porém já é diferente passá-la ao concreto. Não são 

apenas as linhas gerais que exigem a atenção, é o tubo de gás, é a 

pia de água, é a manilha do esgoto, a chaminé, a capela: um 

                                                           
257 Notícias da Província do Brasil Central.  3a série, ano XIX, número 3, dezembro de 1945, p. 190. 
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enxame de coisinhas... E que se não podem afugentar como 

moscas!” Dezembro de 1945. 258 

 

A Companhia de Jesus também demonstrava preocupação com a estabilidade 

financeira das obras do Padre Sabóia. No ano de 1947, em uma carta enviada do Rio de 

Janeiro ao Padre Assistente Tomás Trave, S.J., em Roma, o Pe. Provincial demonstrava a 

sua preocupação:  

 

[...] “Procurou, para a Faculdade de Engenharia Química, junto à 

Caixa Econômica um empréstimo no valor de 12 milhões de 

Cruzeiros brasileiros. Um dos jesuítas, visitando com a melhor 

das intenções as obras do Padre Sabóia, ponderou o seguinte: a) 

as obras do Padre Sabóia andam mal, sem qualquer fundamento 

sólido, baseadas unicamente no seu prestígio pessoal, o que 

atualmente não tem garantias, especialmente perante aqueles que 

sabem ver as coisas sem se deixarem levar por aparências 

aparatosas;” [...] “O Padre Sabóia pede licença para fazer um 

empréstimo na Caixa Econômica de 12 milhões de Cruzeiros. 

Quer dizer, o Padre Sabóia teria que gastar anualmente, durante 

15 anos seguintes, uma média de 2 milhões e 500 mil Cruzeiros. 

Ora, para pagar toda esta despesa anual, já que ele não tem 

rendas propriamente ditas nem créditos, o Padre só tem como 

entradas habituais 200 mil Cruzeiros, isto é, menos da décima 

parte da dívida total de cada ano. Tudo que lhe falta à 

amortização da dívida, teria que esperar de benfeitores, que 

deveriam lhe proporcionar durante 15 anos, mais ou menos o 

valor equivalente de 2 milhões e 300 mil Cruzeiros” [...] Rio de 

Janeiro, 11 de maio de 1947.  259 

                                                           
258 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XIX, número 3, dezembro de 1945, p. 190. 
259 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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 Em 1949 as obras do Padre Sabóia passavam por outra crise financeira, crise essa 

que foi relatada em entrevista na reportagem da revista O Cruzeiro: 260 

 

[...] “O problema do Padre Sabóia está em arranjar seis mil 

pessoas de bom coração, que contribuam anualmente com um 

conto de réis cada uma, para cobrir as despesas de toda a Ação 

Social. Porque já está hoje, em pleno funcionamento, nos prédios 

do bairro da Liberdade, a Faculdade de Engenharia Industrial, 

ponto culminante da iniciativa desse extraordinário jesuíta. 

Vejamos como faz o Padre Sabóia para obter os enormes recursos 

financeiros de que necessita para manter viva sua obra. Deixemos 

que ele mesmo revele aos leitores os seus segredos: “Na minha 

linguagem, existem dois tipos de contribuição: as que eu chamo 

de ‘facadas’, que são a dez contos para cima, e as que considero 

simples ‘canivetadas’, portanto menos doloridas e menos 

profundas, que são as abaixo dessa quantia. E há também os 

‘arranhões’, que são os donativos generosos de muitas pessoas 

que fazem o sacrifício, mas contribuem para a nossa cruzada. Em 

18 meses, o total de tempo que até hoje tenho empregado em 

realizar essa ‘catação’ já consegui ‘catequizar’ 3502 pessoas, 

contribuindo com 1 conto cada uma, mas preciso de um exército 

de 6000 homens. Porque para manter só a Faculdade de 

Engenharia Industrial necessito dessa quantia, anualmente. Outro 

dia, quando contei a um padre que entre a Ação Social e a 

Faculdade de Engenharia Industrial estava gastando uns 300 

contos por mês, esse padre exclamou: - Mas, então, vive o dia 

todo atrás de dinheiro? O dia todo – digo eu – propriamente não, 

mas durante todas as horas de que disponho livres de meus 

compromissos diários. E posso assegurar que a maior penalidade 

                                                           
260 A. Silva & R. Maia, “Um Legionário do Bem”, pp. 52-56. 
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que se poderia aplicar a um cidadão seria essa: arranjar 

contribuintes. Mas tenho que encarar as coisas com espírito 

prático, aquele mesmo espírito prático que caracterizou, através 

dos séculos, os homens da Companhia de Jesus. De modo que 

devo estar sempre atento, porque cada ricaço que passa, pode ser 

convertido num novo colaborador. Muitas vezes vou atravessando 

a cidade de automóvel, quando na minha frente entra um carro 

grã-fino, desses de chapa baixa – cito, 4, 14, 7. Sei logo que é de 

milionário, porque eles é que têm a mania de comprar placas 

baixas (não sei porque, pois são mais fáceis de serem guardadas 

pelos inspetores de tráfego...). Então, apanho o ‘livro vermelho’, 

que sempre levo no meu automóvel, vejo a quem pertence o belo 

carro. Às vezes sigo até a residência do dono, e na hora em que 

este desce, abordo-o. Outras vezes, o carro de placa baixa serve 

apenas de sugestão, porque telefono mais tarde ao proprietário... 

Assim é a minha vida. Geralmente dedico as tardes à tarefa de 

‘atacar’. Então saio para a rua, às vezes sem destino. Passo por 

uma rua grã-fina, vejo um palacete, onde deve morar um 

milionário, e aperto a campainha. Vem o empregado, ou a 

empregada. Pedem o meu nome, dou um cartão. Dali a pouco 

voltam com uma resposta: o patrão está almoçando; passe mais 

tarde; ele receberá o senhor amanhã cedo. De preferência, procuro 

‘atacar’ à hora do almoço e à hora do jantar, porque será difícil 

aos ricaços estarem fora nessas horas.” 261 

 

O Padre Sabóia tinha conseguido reunir uma legião de colaboradores, pessoas de 

vários níveis sociais, que contribuíam com a campanha do ‘continho’, efetuando um 

depósito mensal em dinheiro para as obras sociais e as escolas por ele fundadas. Até 

mesmo os professores que lecionavam na FEI auxiliavam o Padre Sabóia, como foi o 
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caso do professor Paulo Mathias, que depositava em nome do seu filho, Hélio Mathias. 

[figura 18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: RECIBO DO “CONTINHO” 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR HÉLIO MATHIAS 
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A mesma reportagem da revista O Cruzeiro relatava qual era a estratégia que o 

Padre Sabóia utilizava para conseguir colaboradores:  

 

[...] “Deixemos que o Padre Sabóia, na sua linguagem saborosa, 

continue narrando as suas peripécias: - Vou à casa do sujeito, sem 

apresentação nem nada. Parto do princípio de que todos me 

conhecem. Isso sem vaidade. Sou um homem que escreve muito, 

que fala muito no rádio, que dá muitas entrevistas e, afinal, houve 

aquela história do deputado Crispim. Dessa forma, percorro 

também a zona comercial da cidade. Dou um pulo hoje às ruas 

Santa Rosa e Paula Souza, onde dominam os atacadistas de 

gêneros alimentícios, couro, fumo. Amanhã visito a Rua 25 de 

Março, território livre da colônia sírio-libanesa. Quando eles vêm 

me oferecendo tecidos de casimira, largo-lhes a ducha. Muitos se 

inscrevem, outros dizem que precisam consultar os sócios, ou 

então pedem-me que escreva ao presidente. Vou aos grandes 

industriais e aí se repetem os fatos. Uns assinam logo, outros 

pedem para esperar alguns dias, quando o tesoureiro dará a 

palavra – sim ou não. Há os que pedem que peça por escrito à 

diretoria. Em 1947 escrevi a uma diretoria e só agora há pouco, 

em 49, tive resposta: - contribuiriam... Todavia, essa minha ‘Via-

Sacra’ me toma um tempo fabuloso. De modo que organizei um 

sistema a que chamei o ‘Banco do Continho’. As pessoas de boa 

vontade, que já contribuíram uma vez e que querem continuar 

contribuindo, recebem, no começo do ano, um envelope, 

contendo uma fórmula para depósito em bancos. A pessoa vai ao 

banco, deixa lá o seu quinhão, e o banco nos avisa para mandar 

buscar. Operamos assim com vários estabelecimentos. De modo 

que os cidadãos que seguem esse processo, contribuem duas 

vezes: dão o seu ‘continho’ e me poupam o tempo. Mais ou  
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menos 500 beneméritos da Ação Social já estão contribuindo 

assim. O ideal seria que os 3502 já inscritos deixassem nos 

bancos as suas parcelas.” 262 

 

Em 1949, o Padre Sabóia escreveu duas cartas ao professor José Milton Nogueira, 

relatando as dificuldades econômicas pelas quais passava a Faculdade:  

 

“Prezado Professor Nogueira.” [...] “O balanço das nossas 

despesas, sem contar com a amortização do capital empregado 

nos prédios onde funciona a Faculdade e o custo do 

aparelhamento adquirido, revela uma despesa média mensal da 

ordem de Cr$ 150.000,00, de onde resulta um custo médio de Cr$ 

1.300,00 por aluno – mês, ou seja, que na realidade a Fundação de 

Ciências Aplicadas despendeu dos seus suados recursos cerca de 

Cr$ 14.000,00 por aluno durante um ano em que ele freqüentou a 

Faculdade apenas cinco meses. Atenciosamente, Pe. Roberto 

Sabóia de Medeiros, S.J., Presidente.” São Paulo, 5 de janeiro de 

1949.” 263 

 

“Prezado Professor Nogueira: não passou despercebida à 

Fundação de Ciências Aplicadas a sua colaboração nos exames 

vestibulares deste ano; também não nos escapou o fato de que até 

hoje o senhor não recebeu nem que fosse uma paga simbólica 

pela sua colaboração, sendo que em anos anteriores tenha sido 

essa a praxe. A razão de nossa demora em lhe enviar qualquer 

comunicação explica-se pelo fato de que envidamos os maiores 

esforços para ver se podíamos pagar alguma coisa. A esta altura 

do ano verificamos, porém, que isso se torna praticamente 

                                                           
262 A. Silva e R. Maia, “Um Legionário do Bem”, pp. 52-56. 
263 Cópia de originais de cartas gentilmente cedidas pelo destinatário, professor José Milton Nogueira. 
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impossível. A crise de que todos falam atinge também aos 

benfeitores de nossa Faculdade. Também a dificuldade em 

levantarmos contribuições e a dificuldade ingente de podermos 

até pagar aos nossos professores ordinários, não nos fica senão 

deixar constância de nossa sincera gratidão. Com mil desculpas 

pela impossibilidade de uma remuneração mais tangível. 

Atenciosamente, Pe. Roberto Sabóia de Medeiros, S.J., 

Presidente.” São Paulo, 1 de agosto de 1949. 264 

 

A crise ainda perdurou e foi relatada pelo Padre Sabóia ao seu pai, em uma carta 

de outubro de 1949: 

 

[...] “Estou numa correria brava: Pela primeira vez faltaram 

quarenta mil cruzeiros para pagar os professores da Faculdade. 

Estou procurando agora abandonar as ‘canivetadas’ e passar de 

novo às ‘facadas’ para poder equilibrar de novo o nosso pequeno 

orçamento. A reportagem da revista  O Cruzeiro ajuda um pouco, 

porém não faz milagre. Conversei longamente com o Pe. Trave, 

meu velho amigo. Ele pede um relatório de nossas atividades e é 

de parecer que obteremos aprovação rotunda do Pe. Geral. Um 

grande abraço. Roberto.” 12 de outubro de 1949. 265 

 

Em outra carta, relatava: 

 

“Acabo de receber o último livro de Blondel: Exigências 

Filosóficas do Cristianismo. Agora é encontrar tempo para 

devorar. Chegou o donativo das Docas de Santos, cinco contos. É 

verdade que as docas nunca cobraram armazenagem dos caixotes 

                                                           
264 Cópia de originais de cartas gentilmente cedidas pelo destinatário, professor José Milton Nogueira. 
265 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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para a Faculdade. Obtive cinqüenta contos da Companhia 

Siderúrgica Belgo Mineira. Estou pregando a novena ‘A Cruzada 

do Rosário’, no bairro operário de Vila Prudente. O filho que 

pede a bênção. Roberto.” 1 de maio de 1950. 266 

 

 A luta que o Padre Sabóia enfrentou para superar as dificuldades financeiras que 

acompanharam a Faculdade de Engenharia Industrial durante toda a sua existência pode 

ser bem traduzida na carta seguinte, enviada ao corpo docente no ano de 1951, em que ao 

mesmo tempo relata em tom indignado o recebimento de uma correspondência anônima, 

enaltece a figura do professor e estabelece um comparativo com as duas grandes escolas 

de engenharia da época, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e a Escola de 

Engenharia Mackenzie: 267 

 

• “AÇÃO SOCIAL                                     Rua General Osório, 532 

                                                     São Paulo - Brasil 

• Fundação de Ciências Aplicadas             Fone: 52-4075 

 

São Paulo, Abril de 1951 

 
 Meus caros amigos: 

 

 Não é bom estar mandando muitas circulares. No fim fica sem 

graça e perde a novidade. Mas eis o que aconteceu! Se por um 

lado o efeito da circular de março foi esfusiante, por outro houve 

uma nota dissonante, um “amigo da onça”... Imaginem que 

recebo um envelope! Será continho?!... Qual, havia dentro uma 

circular rasgada e batida à máquina, sem assinatura, mais ou 

menos o seguinte: “Muito bonito nas palavras! Porém na verdade 

                                                           
266 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
267 O original desta carta foi cedido gentilmente pelo professor José Milton Nogueira.  
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a “sua” escola de engenharia é só para ricos... A Politécnica é 

mais barata. Prove o contrário.”  Fiquei quente, vermelho, frio, 

amarelo, branco, cor de rosa, etc, etc, etc... Será que este ilustre 

sabe que a Politécnica como qualquer escola do governo é 

mantida com impostos, que também ele paga? Claro que 

diretamente as escolas oficiais não cobram nada, mas o que não 

cobram de cada cidadão! O orçamento da Universidade de São 

Paulo para este ano de 1951 é de 180.000.000,00 de cruzeiros, 

sendo que é atribuída nesta “bolada” à Politécnica a cifra de 31 

milhões e pouco. E está muito bem e os engenheiros dali saídos 

compensam esta verba, mas cada um custou no fim do curso uns 

180 contos. De graça para ele, mas pago por todos e, aliás, com 

satisfação para tão boa causa. Agora como é que pode passar pelo 

venerável crânio de qualquer cristão comparar uma escolinha 

nova com a rainha das escolas de engenharia do Brasil? Assim 

mesmo, no fim dos cinco anos, em cursos bem mais caros em 

equipamento que o de engenharia civil, cada aluno custou 76 

contos... Mais atenção! Dessa soma 18,9% é contribuída pelo 

aluno pagante e 81,1% vem da Faculdade, quer dizer, vem do 

exército do “continho”! Porque para os alunos não pagantes, que 

são uns 15% do total, tudo é por conta da Faculdade. Pediria ao 

“chefe” do reparo não assinado que olhasse o quadrinho anexo e 

deixasse de dizer essa barbaridade que a “sua” escola é só para 

ricos! Tão absurdo que não só eu, mas todos os alunos quando 

lhes contei o caso, quase caíram de costas! Os rapazes sabem 

direitinho que poucos são filhos de papai e mesmo os que são, 

trabalham como os outros e nem por isto pagam mais. Antes! É 

verdade. Há casos em que um colega mais folgado vem pedir 

remissão de dívida para outro “apertado”, se não é que, sem o 

companheiro saber, vem pagar algo por ele e em espírito de 
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colaboração com a escola, que sabem quanto luta. O eminente 

crítico que não assina saberá que pagamos os professores 33% do 

que paga a Universidade de São Paulo? Assim mesmo os homens 

que se desdobram e nos ajudam a economizar e muitos, todo o 

mês, deixam de seus honorários, cem cruzeiros na Tesouraria 

porque também eles “entram com o continho, em prestações... 

suaves”! Alguns admiráveis professores que fizeram certos 

aparelhos de que usam os alunos e para isto não medem horas e 

não andam com olho no dinheiro! O eminente crítico que não 

assina sabe que o aluno quebra vidro e gasta droga química e que, 

ao passo que em toda a parte do planeta isto é cobrado, nós 

apenas reclamamos 15% do valor dos vidros e as drogas ‘vão na 

onda’, em ‘branca nuvem’. Ora, ora! Escola só para ricos! Ao 

eminente crítico que não assina, creio que o melhor que ele tem a 

fazer é depressa, depressa depositar o continho em triplo ou 

quíntuplo, como penitência de tão quilometral barbaridade. E 

vocês, meus amigos, vão mandando, depositando, mandando 

buscar, como quiserem, mas a escola não é “sua” (no sentido de 

“minha”), é de vocês todos. Um bom abraço. Pe. Roberto Sabóia 

de Medeiros, S.J..”  

 
 

“CURSOS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA 

PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL 

 

• Faculdade de Engenharia Industrial (Fundação de Ciências  

Aplicadas):  

Formação de Engenheiros Químicos e Mecânicos. 

• Escola de Administração e Negócios:  

Formação de Gerentes-Diretores e Chefes. 
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• Escola Técnica São Francisco de Bórgia 

Com ramos de Desenhos de Máquinas e Eletrotécnica – 

Arquitetura e Móveis – Topográfico e Têxtil 

 
• Escola de Formação Popular 

 
Escola por excelência dos trabalhadores que aspiram desenvolver 

seus conhecimentos para melhor vencer na vida. 

 
INFORMAÇÕES:  
 
Rua São Joaquim, 163 – Fone 36-51-98 
 
Rua General Osório, 532 – Fone 52-40-75 

 
Impresso e Datilografado em Multilith na Ação Social 

   Divisão Multilith – Fone 52-40-20” 

 
 

“TAXAS E ANUIDADES DAS ESCOLAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO” 
 
 

 
TAXAS 

ESCOLA 
POLITÉNICA 

FACULDADE DE  
ENGENHARIA 
MACKENZIE 

FACULDADE DE  
ARQUITETURA 

MACKENZIE 

FACULDADE DE 
ENGENHARIA 
INDUSTRIAL 

INSCRIÇÃO NO 
EXAME 

VESTIBULAR 

150,00 400,00 450,00 150,00 

MATRÍCULAS --------  500,00 500,00 -------- 

ANUIDADE 1O 
ANO 

-------- 5.000,00 4.500,00 3.000,00 

ANUIDADE 2O 
ANO 

-------- 5.500,00 4.500,00 3.000,00 

ANUIDADE 3O 
ANO 

-------- 6.000,00 4.500,00 3.000,00 

ANUIDADE 4O 
ANO 

-------- 6.500,00 4.500,00 3.000,00 

ANUIDADE 5O 
ANO 

-------- 6.500,00 4.500,00 3.000,00 
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 Em uma noite fria de inverno, no dia 31 de julho de 1955, dedicado a Santo Inácio 

de Loyola, morreu o Padre Roberto Sabóia de Medeiros, vitimado pela leucemia mielóide 

aguda. Terminava aí a fase pioneira de sua obra, mas ela teve continuidade, apesar da 

sentida ausência do seu fundador, do seu entusiasmo, do seu dinamismo e de suas 

iniciativas. É importante salientar que não há obra de tão grande alcance e amplitude que 

seja obra de um só homem. Toda obra social é fruto da coletividade, da sociedade e dos 

grupos que estão inseridos nela. A obra da Ação Social é fruto da Companhia de Jesus e 

de seus religiosos, dos conselheiros da Fundação de Ciências Aplicadas, dos seus 

beneméritos e colaboradores, dos funcionários e professores envolvidos, dos seus alunos 

e de todos aqueles que foram direta ou indiretamente beneficiados pela mesma.  

 Aqueles que conviveram com o Padre Sabóia, na maioria seus fiéis colaboradores, 

que estavam em sintonia com os seus ideais, comprometeram-se a continuar e consolidar 

a obra começada. O Padre Antonio Aquino, S. J., que a partir de 1961 veio a ser 

presidente da Ação Social, continuou a pedir a colaboração dos amigos, através dos 

“continhos” e “poli-continhos”, como pode ser comprovado pela carta enviada em 

novembro de 1961 ao professor José Milton Nogueira, intitulada “Aos Amigos do Padre 

Sabóia” e da qual reproduzimos os seguintes trechos:  

 

[...] “Neste ano que está para se findar, antes das atuais variações 

do custo de vida e de serviço, remontando à previsão 

orçamentária, feita no início de 1961, teríamos para a Faculdade 

de Engenharia Industrial um gasto de Cr$ 19.350.000,00; para a 

Escola Superior de Administração e Negócios, Cr$ 3.237.000,00; 

Escola Técnica de Desenho, Cr$ 3.111.000,00; Clínica Santo 

Inácio, Cr$ 2.356.000,00 e para as revistas e outras atividades 

assistenciais, Cr$ 30.150.000,00 no orçamento da Ação Social. 

Entretanto, fácil é convir que tudo isso não seria possível e não é 

possível sem a colaboração dos amigos, sem a perseverança dos 

“continhos” e “poli-continhos”, cooperação e pioneirismo de 

tantos e tantos, de quem ainda nos fala a gratidão de nossos 
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arquivos. O patrimônio da Ação Social, criado com este esforço 

em prédios, máquinas e oficinas, mais do que uma garantia para o 

futuro, uma vez que não são produtivos, significa o fruto 

perseverante e generoso dos amigos passados. A luta continua e 

continuará ainda e sempre, mas o nosso único intuito, seguindo as 

pegadas do Padre Sabóia, é dar aos necessitados alguma 

esperança de dias melhores; aos jovens, as luzes do caminho e, 

aos benfeitores, com a possibilidade de multiplicar 

benemerências, um comovido DEUS LHE PAGUE. Com os 

meus melhores votos e de todos os colaboradores da Ação Social. 

Padre Antonio Aquino, S. J., Presidente. São Paulo, novembro de 

1961.” 

 

Uma cooperação substancial, entre a FEI e a Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo – FIESP, o SESI e o SENAI, foi firmada em 1957. Através de um convênio, 

era garantida a metade dos recursos gastos na formação dos engenheiros, que eram 

absolutamente necessários para o desenvolvimento da indústria pesada, principalmente à 

medida que a indústria ia se nacionalizando e exigindo a participação de pesquisadores 

locais.  

 A mudança do campus para São Bernardo do Campo também possibilitou o 

aumento substancial do número de matrículas anuais, com a expansão das instalações e a 

criação de novos cursos, aumentando proporcionalmente a arrecadação das mensalidades. 

Deste modo, foi possível dar prosseguimento à Faculdade de Engenharia Industrial.  

 

3. 14.  A DESAGREGAÇÃO DA FEI DA PONTIFÍCIA UNIVERS IDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 O Padre José Gomes Bueno, S. J., nomeado pelo Provincial Padre João Bosco 

Rocha, S. J., substituiu o Padre Sabóia na presidência da Ação Social e da Fundação de 

Ciências Aplicadas, após o falecimento deste, no dia 31 de julho de 1955. O professor 
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Lucas Nogueira Garcez foi indicado pelo Padre Provincial da Companhia de Jesus para 

exercer o cargo de diretor da Faculdade de Engenharia Industrial, escolhido por 

intermédio de uma lista tríplice no dia 19 de março de 1957, e o seu mandato terminava 

no mês de março de 1960. 268 

 O Padre Bueno, presidente da Ação Social, enviou um ofício ao Conselho 

Técnico de Administração, que foi lido na reunião do dia 5 de abril de 1960, e no qual 

comunicava ter sido nomeado, pelo Prepósito Provincial da Companhia de Jesus da 

Província do Brasil Central, para assumir também o cargo de diretor da Faculdade de 

Engenharia Industrial, a partir do dia 26 de abril de 1960. Dessa forma houve uma 

permutação de cargos, com o Padre Bueno passando de representante da Fundação de 

Ciências Aplicadas no Conselho Técnico de Administração para a direção e o professor 

Lucas Nogueira Garcez passando da direção para representante da Fundação de Ciências 

Aplicadas no mesmo Conselho. 269 Nesse ofício não constava a informação sobre a 

nomeação ter sido submetida, ou não, à apreciação do Grão Chanceler da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, o Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos 

Motta. 

Na verdade Sua Eminência, o Cardeal, não deu a sua aprovação a esta nomeação, 

conforme o ofício número 182/61 que reproduzimos a seguir:  

 

“Ofício número 182/61. São Paulo, 27 de fevereiro de 1961. 

Senhor Professor: pelo presente comunicamos a V. Excia. que o 

nosso Reverendíssimo Padre José Gomes Bueno, escolhido pelo 

Revmo. Padre Provincial da Companhia de Jesus, dentre os três 

nomes indicados por essa Congregação dos Professores, para o 

cargo de Diretor da Faculdade de Engenharia Industrial, não foi 

aprovado por Sua Eminência Reverendíssima, Dom Carlos 

Carmelo de Vasconcellos Motta, Grão Chanceler da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, no uso das atribuições que 

                                                           
268 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 36. 
269 Atas do Conselho Técnico Administrativo, Livro III, p.90. 
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lhe confere o item VII do artigo 17 do Regimento Interno da 

Universidade. Assim sendo, solicitamos a V. Excia. o obséquio de 

informar imediatamente a Congregação dos Professores da 

Faculdade desta resolução, a fim de que sejam tomadas as 

providências que o caso requer. Outrossim, informamos a V. 

Excia. que nesta data o Eminentíssimo Senhor Cardeal, Grão 

Chanceler, oficiou o Revmo. Padre Provincial da Companhia de 

Jesus, da Província do Brasil Central, solicitando fosse outro 

nome submetido à sua aprovação. Reiterando a V. Excia. os meus 

protestos da mais elevada estima e distinta consideração, 

subscrevo-me. Dom Antonio Maria Alves Siqueira, Reitor.” 270   

 

No mesmo documento, o Cardeal oficiou ao R. P. Provincial da Companhia de 

Jesus que indicasse um outro nome para ser submetido à sua aprovação. Como a FEI 

estava agregada à PUC, tal aprovação era necessária. 271 Durante a sessão solene da 

Congregação dos Professores, realizada no anfiteatro da Ação Social, na Rua Siqueira 

Campos 32, em São Paulo, em seu discurso de posse, o Padre Bueno prometeu envidar 

todos os esforços para a construção de uma nova sede para a Faculdade. Estava presente 

nessa solenidade o deputado Lauro Gomes, prefeito da cidade de São Bernardo do 

Campo. 272 Como a sua nomeação estava irregular, pois pelo item VII do artigo 17 do 

regimento da PUCSP era exigida a aprovação do seu nome pelo Grão-Chanceler, 

somente desagregando a FEI da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é que o 

Padre Bueno poderia continuar na direção da FEI. 273 

 A primeira tentativa de desagregar a Faculdade de Engenharia Industrial da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ocorreu durante a sua gestão, motivada por 

razões políticas. Na reunião de Congregação dos Professores realizada no dia 22 de 

dezembro de 1960, o Padre Bueno, que era o presidente da mesma, consultou a 

                                                           
270 Atas da Congregação dos Professores, Livro III, p. 37. 
271 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 60. 
272 Ibidem, pp. 56- 57. 
273 Ibidem, p. 59. 
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Congregação sobre a possibilidade de incluir na pauta de trabalhos, para ser debatida, a 

proposta de desagregação da Faculdade de Engenharia Industrial da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, atendendo a uma solicitação da Fundação de 

Ciências Aplicadas e da Ação Social. A inclusão desse assunto na pauta foi aprovada por 

unanimidade. 274 

 

[...] “O Padre Bueno explicou os motivos que levaram as 

entidades mantenedoras, a Fundação de Ciências Aplicadas e a 

Ação Social, autorizadas pelos seus respectivos conselhos 

diretores e pelo Provincial da Companhia de Jesus, a solicitarem 

essa desagregação. Com a palavra, o professor João Augusto 

Breves Filho, representante da Faculdade de Engenharia 

Industrial junto ao Conselho Universitário da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, expõe o seguinte: ‘A 

Comissão de Ensino e Recursos do Conselho Universitário 

opinou favoravelmente à desagregação e apesar de não considerar 

juridicamente necessária a consulta à Congregação dos 

Professores de nossa Faculdade, foi de parecer que esta deveria 

ser ouvida.’ O assunto foi discutido pela casa, tendo o professor 

Fernando Furquim de Almeida proposto o seguinte: ‘A 

Congregação dos Professores da Faculdade de Engenharia 

Industrial tomou  conhecimento do pedido de desagregação feito 

pela Fundação de Ciências Aplicadas e pela Ação Social e não se 

pronunciou sobre o assunto porque não sabe se é ou não da sua 

competência’.” [...] 275 

 

 Esta proposta, pela sua complexidade e conseqüências, não foi aprovada nesta 

reunião da Congregação dos Professores. O Padre Bueno havia incumbido o professor 

                                                           
274 Atas da Congregação dos Professores, Livro III, pp. 34-35. 
275 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 59. 
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Joaquim Ferreira Filho de representá-lo na solenidade de colação de grau da turma de 

alunos formada em 1960, presidindo o evento, pois naquela ocasião estaria no Rio de 

Janeiro, tratando dos assuntos relativos à Faculdade de Engenharia Industrial junto ao 

Ministério da Educação. Comunicou ao mesmo a sua decisão de renunciar ao cargo de 

diretor: 

 

“Ofício número 152/61. Exmo. Sr. Professor Joaquim Ferreira 

Filho, D. D. Diretor da Faculdade de Engenharia Industrial. São 

Paulo, 2 de março de 1961. Prezado Senhor: Apraz-me passar às 

mãos de V. Excia. cópia da carta que em 1 deste mês enviei ao 

Revmo. Padre Armando Cardoso, Provincial da Companhia de 

Jesus, colocando em mãos daquela autoridade e da Egrégia 

Congregação dos Professores o meu mandato de Diretor da 

Faculdade de Engenharia Industrial. [ ... ] ” 276 

 

 O pedido de renúncia do Padre Bueno foi prontamente aceito pelo Padre 

Provincial, que assim se manifestou:  

 

“1 de março de 1961. Declaro, de acordo com os poderes que me  

foram conferidos pelo cargo de Provincial da Companhia de 

Jesus, que aceito a renúncia do Revmo. Padre José Gomes Bueno, 

S. J., com relação ao cargo de Diretor da Faculdade de 

Engenharia Industrial da Ação Social, renúncia espontânea 

oferecida por ele e só agora aceita por mim, depois de muitos 

pedidos. Padre Armando Cardoso, S. J., Provincial da Companhia 

de Jesus.” 277 

 

                                                           
276 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 59. 
277 Atas da Congregação dos Professores, Livro III, p. 38. 
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Dada a gravidade da situação e como a diretoria da Faculdade não poderia ficar 

vacante, e atendendo às orientações do Cardeal Motta, o professor Joaquim Ferreira Filho 

assumiu interinamente, a partir do dia 1 de março de 1961, o cargo de diretor da 

Faculdade de Engenharia Industrial. 

A Congregação dos Professores debateu a grave situação interna da Faculdade, 

pois para piorar ainda mais a turbulência, os alunos haviam entrado em estado de greve, 

mas por razões que nada tinham a ver com o problema da direção. O Padre Aldemar 

Moreira, S. J. estranhou o fato de que somente na data de 27 de fevereiro de 1961 o 

Cardeal Motta comunicou a não aprovação da indicação do Padre Bueno para diretor da 

Faculdade de Engenharia Industrial, quando o mesmo tinha sido empossado no dia 26 de 

abril de 1960 pela Congregação dos Professores, considerando a nomeação pelo 

Prepósito da Companhia de Jesus. O professor Lucas Nogueira Garcez rebateu esse 

posicionamento, pois entendia que não havia prazo para que o Cardeal aprovasse ou não 

o nome do diretor. 

Para os efeitos legais, no entanto, essa desaprovação foi considerada como sendo 

apenas de caráter eclesiástico e não de autoridade civil, e dessa forma validaram-se todos 

os atos do Padre Bueno enquanto ele permaneceu como diretor da Faculdade de 

Engenharia Industrial. 278  

As diretrizes do Padre Bueno eram muito diferentes daquelas estabelecidas pelo 

Padre Sabóia, pois aquele havia paulatinamente afastado os leigos das suas funções e 

forçado os curadores instituidores, que tinham cargos vitalícios, a renunciarem, o que 

ocorreu em 1957. 279 

 O Padre Bueno, para conseguir que o seu nome aparecesse na lista tríplice para a 

escolha do Diretor da FEI, havia indicado vários professores de Religião, que o 

apoiavam, e cada um deles lecionava em uma série dos cursos. Como conseqüência dos 

desentendimentos do Padre Bueno com o professor Francisco Gayotto e com a 

Congregação dos Professores, esta última enviou ao Rio de Janeiro uma comissão de 

representantes, para apresentar formalmente uma queixa ao Padre Provincial, alegando 

                                                           
278 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 61. 
279 Ibidem, p. 59. 
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que a administração do Padre Bueno tinha conduzido a Faculdade de Engenharia 

Industrial a uma situação caótica. O Padre Provincial, no entanto, rejeitou a reclamação, 

considerando-a uma intromissão nos assuntos internos e reafirmando que a nomeação era 

de sua competência, e de mais ninguém.  280  

Devido à renúncia do Padre Bueno, uma nova lista tríplice foi elaborada pela 

Congregação dos Professores, encabeçando a mesma o professor Joaquim Ferreira Filho. 

O Provincial Padre Armando Cardoso S. J. nomeou o professor Ferreira para o cargo de 

Diretor no dia 10 de março, e no dia seguinte o Cardeal Motta referendou a indicação. 

Nesse meio tempo o Padre Bueno também renunciou à presidência da Fundação de 

Ciências Aplicadas, sendo substituído pelo Padre Pedro Belizário Veloso, S. J., nomeado 

pelo Padre Provincial. 281 

 A proposta de desagregação teve seu desfecho na reunião da Congregação dos 

Professores realizada no dia 22 de dezembro de 1961, quando foi lido um ofício da 

Fundação de Ciências Aplicadas, que tinha o seguinte teor: 

 

“Ofício número 240/61, de 14/11/1961. A Fundação de Ciências 

Aplicadas comunica ao Magnífico Reitor da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo que, de acordo com a 

resolução do Reverendíssimo Padre Provincial da Companhia de 

Jesus do Brasil Central, ficou estabelecido de suspender o 

processo de desagregação da Faculdade.” [...] 282 

 

 Note-se que quando houve a agregação da Faculdade de Engenharia Industrial à 

Universidade Católica de São Paulo, o acordo rezava que: a Faculdade de Engenharia 

Industrial poderia se desagregar da Universidade Católica a qualquer momento, se assim 

o julgasse o seu Conselho Diretor. 283  

                                                           
280 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 59. 
281 Ibidem, p. 61. 
282 Atas da Congregação dos Professores, Livro III, pp. 54-55.  
283 Atas da Fundação de Ciências Aplicadas, 11 de Agosto de 1946. 
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 Esta desagregação foi posteriormente concretizada, após um biênio de 

turbulências internas –  anos de 1970 e 1971 – e de grandes agitações e modificações 

estruturais  na vida acadêmica da Faculdade de Engenharia Industrial. O diretor da 

Faculdade de Engenharia Industrial, no ano de 1970, professor Henrique Silveira de 

Almeida, tentou implantar na Faculdade modelos organizacionais extraídos de 

universidades americanas, porém sem contar com um apoio financeiro compatível. Ele 

havia criado um grupo de assessores para a direção da Faculdade, na sua maioria 

professores, denominado Plangefei, que foi extinto pelo Padre Aldemar Moreira S. J., por 

intermédio de um comunicado, enviado no dia 11 de junho de 1970, no qual constava: 

 

“P52/70. Ilustríssimo Senhor Professor Henrique Silveira de 

Almeida – D. D. Diretor da Faculdade de Engenharia Industrial. 

Senhor Diretor: Em complementação ao já comunicado de viva 

voz, a V. S., por esta Presidência, em reunião dos dias 2 e 9 do 

corrente, informo que a partir desta data, providenciará esta 

Presidência o desligamento do quadro funcional da Faculdade de 

Engenharia Industrial, dos componentes do Grupo Plangefei 

agora extinto, não só por razões de contenção de custos quanto 

por outras de reformulação mais racional da vida universitária da 

Faculdade de Engenharia Industrial, já que no quadro docente e 

nos termos das unidades de ensino, valores há que se incumbirão 

com mais vantagens, para a Escola, da maior parte das 

contribuições do ora extinto Plangefei. São também desligados, 

nesta data, o consultor jurídico e o chefe de serviços gerais da 

Faculdade, dado que na atual estrutura da administração da 

Fundação mantenedora da Faculdade, tais funções já estão sendo 

cumpridas. Cordialmente, Fundação de Ciências Aplicadas. Padre 

Aldemar Moreira, S. J.” 284 

 

                                                           
284 Atas da Congregação dos Professores, Livro VI, p. 62. 
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O professor Henrique Silveira de Almeida enviou uma carta em resposta à 

Fundação de Ciências Aplicadas, rebatendo as razões apresentadas pelo Padre Aldemar 

Moreira, S. J., e rebelando-se contra as medidas tomadas: 

 

“São Bernardo do Campo, 13 de junho de 1970. Ilmo. Sr. Padre 

Aldemar Moreira, S. J., Presidente da Fundação de Ciências 

Aplicadas. Senhor Presidente. Tomei conhecimento da carta de V. 

S., número P52/70, onde me informa sobre a extinção do Grupo 

Plangefei, não só por razões de custo quanto por outras de 

reformulação mais racional da vida universitária, bem como, de 

diversas cartas dirigidas diretamente aos membros do Plangefei, 

dispensando-os dos seus serviços por medida de ordem 

econômica. Quanto às razões de ordem econômica, apresentei a 

V.S., pessoalmente, duas alternativas, não exclusivas: 1a) A 

Faculdade de Engenharia Industrial encarregar-se-á, através do 

seu Diretor, conforme os estatutos da Fundação e através do 

próprio Plangefei, de obter verbas extra-orçamentárias para 

manter esse grupo; 2a) O diretor da Faculdade, auxiliado sempre 

pelo Plangefei, executaria trabalhos de modo a diminuir os custos 

da Faculdade, para atingir o necessário equilíbrio financeiro. 

Disse também que a segunda estava sendo realizada e a 

eliminação do Plangefei, com a paralisação dos seus trabalhos, 

viria a evitar esta diminuição de custos, essencial para o equilíbrio 

financeiro e compatível com a manutenção dos objetivos 

educacionais da Faculdade. Quanto ao aspecto da vida 

universitária, considero que é assunto a ser tratado com os órgãos 

internos da Faculdade, como o Conselho Técnico de 

Administração e a Congregação dos Professores, que deverão 

medir as vantagens ou não da existência do Plangefei para a 

Escola.” [...] “Conseqüentemente, em vista dos motivos 
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apresentados, não concordo e não considero extinto o Plangefei, 

bem como a dispensa dos funcionários envolvidos. 

Atenciosamente, Professor Henrique Silveira de Almeida. 

Diretor.”  285 

 

O Padre Moreira enviou outra carta ao diretor da Faculdade, no dia 26 de junho de 

1970, nos seguintes termos: 

 

“Ilmo. Sr. Henrique Silveira de Almeida, D. D. Diretor da 

Faculdade de Engenharia Industrial. Acuso o recebimento da 

carta em que V. S. tece considerações sobre as atividades do 

Plangefei ao longo da sua existência e comunica a esta 

Presidência a decisão de não considerar extinto tal órgão. Em 

resposta, cumpre-me informar a V. S. que a deliberação da 

Presidência, nos termos em que foi colocada no ofício datado de 

11 de junho de 1970, não foi encaminhado a essa Diretoria para 

debate. Assim sendo, esta Presidência reafirma a sua decisão de 

considerar extinto aquele órgão, considerando também em 

andamento o processo normal de dispensa dos funcionários 

envolvidos.” [...] . “Sendo o que se me oferece para o momento, 

subscrevo-me. Padre Aldemar Moreira, S. J., Presidente.” 286 

 

Após outras discussões envolvendo a Fundação de Ciências Aplicadas, a direção 

da Faculdade e alguns professores membros da Congregação dos Professores, essa 

situação forçou o Padre Aldemar Moreira, S. J. a demitir o professor Henrique Silveira de 

Almeida. 287  

                                                           
285 Atas da Congregação dos Professores, Livro VI, p. 64. 
286 Ibidem. 
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Uma nova forma de relacionamento entre Entidade Mantenedora e a Faculdade de 

Engenharia Industrial começou a se estabelecer, em função dos problemas ocorridos 

durante a gestão do diretor Henrique Silveira de Almeida. No dia 10 de maio de 1970 

aconteceu uma reunião da Congregação dos Professores, presidida pelo Vice-Diretor, 

professor Vicente Genovesi, e nela o Padre Aldemar Moreira, S. J., acompanhado do 

professor Joaquim Alfredo da Fonseca, assessor jurídico da Fundação de Ciências 

Aplicadas, comunicou a mudança da forma de eleição dos diretores e vice-diretores da 

Faculdade de Engenharia Industrial. Em função da alteração dos estatutos da Fundação 

de Ciências Aplicadas, tais cargos passaram, a partir daquela data, a ser providos 

diretamente por nomeação pelo presidente da Fundação de Ciências Aplicadas, e não 

mais por lístas tríplices. 288 

 A reação dos professores foi imediata. O professor Luiz Mauro Rocha solicitou 

informações sobre se essa medida havia sido exigida pela Curadoria das Fundações e se a 

mudança era de ordem geral para todas as Fundações, ou somente para a Fundação de 

Ciências Aplicadas. O assessor jurídico informou não se tratar de uma medida geral, pois 

cada Fundação tinha a sua autonomia. O professor Adalberto Lopes de Oliveira declarou 

ser essa medida muito infeliz e protestou contra a retirada do seu direito de votar. 

Estabeleceu-se então grande confusão e um clima de incertezas, que forçaram o professor 

Vicente Genovesi, que presidia a reunião a suspendê-la, no que foi apoiado por todos os 

presentes. 289 

 Note-se que, após essas medidas, modificaram-se profundamente as competências 

da Congregação dos Professores da Faculdade de Engenharia Industrial. Os professores 

Paulo Mathias e Benedito Fleury da Silveira assumiram a direção e a vice-direção, 

respectivamente, no dia 12 de julho de 1970, por indicação direta do Padre Aldemar 

Moreira, S.J.. O clima de separação entre a entidade mantenedora e os órgãos colegiados, 

como resultado das novas medidas adotadas, já pôde ser notado na reunião ordinária da 

Congregação dos Professores que estava programada para o dia 20 de dezembro de 1970 

                                                           
288 Atas da Congregação dos Professores, Livro VI, p. 91. 
289 Ibidem, p. 93. 
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e que foi adiada para o dia 21 de dezembro, por falta de quorum. Nesse dia também 

houve falta de quorum, e a reunião acabou não sendo realizada.  

 O Magnífico Reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo havia 

submetido à Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação, no dia 10 de 

maio de 1969, um projeto de reforma do estatuto da Universidade, com vistas à sua 

adaptação à Reforma Universitária, especialmente à lei 5.540, de 28 de novembro de 

1968, e o decreto-lei 464, de 11 de fevereiro de 1969. Esse processo, de número 273/71 

foi relatado pela professora Nair Fortes Abu-Merhy em 4 de março de 1971, que após 

uma longa análise do projeto recomendou, entre diversas outras sugestões, que apenas o 

Conselho Superior da Fundação São Paulo, a quem cabia a administração superior da 

Universidade, devia figurar no estatuto da entidade mantenedora. O processo foi  

convertido em diligência e retornou à Câmara ao final do mesmo mês, agora com o 

número 304/71, atendendo a todas as sugestões apontadas e justificando a manutenção do 

Conselho Superior da Fundação São Paulo, que passou a constituir o liame entre a 

Fundação São Paulo e a Universidade. 290 

Paralelamente a esses fatos, no dia 25 de agosto de 1969, o Senhor Presidente da 

Fundação de Ciências Aplicadas e da Ação Social, Padre Aldemar Moreira, S.J. havia 

comunicado ao Magnífico Reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que:  

 

“A Faculdade de Engenharia Industrial e a Escola de 

Administração de Negócios integrar-se-ão em federação, nos 

termos da legislação em vigor. Isto significa que é necessária a 

desagregação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

sob cuja égide têm estado.” 291 

 

O Ministério da Educação e Cultura obrigou, nessa época, que as universidades 

tivessem uma única entidade responsável pelos assuntos financeiros, administrativos e 
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didáticos, devendo as instituições agregadas subordinarem-se a ela. 292 Esse parece ter 

sido o fator gerador para a desagregação, após vinte e cinco anos de convivência, uma 

vez que, em termos práticos, representaria entregar o controle total da Faculdade de 

Engenharia Industrial à Fundação São Paulo, por intermédio do seu Conselho Superior, o 

que contrariava os estatutos da Fundação de Ciências Aplicadas. Por intermédio de um 

comum acordo, as partes assinaram o ‘Termo de Desagregação’, cujo conteúdo era o 

seguinte: 

 

“A FUNDAÇÃO SÃO PAULO, mantenedora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, com sede nesta Capital, na 

Rua Monte Alegre no 984, C.G.C. no 60990751/001, neste ato 

representada pelo seu Diretor Executivo, professor Doutor 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Reitor da mencionada 

Universidade, e a FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS, 

mantenedora da Faculdade de Engenharia Industrial, com sede 

nesta Capital, na Rua Vergueiro no 165, C.G.C. 61023156/001, 

neste ato representada pelo seu Presidente, Padre Aldemar 

Moreira S. J., de conformidade com o pronunciamento, 

respectivamente, da sua Comissão Deliberativa e do seu 

Conselho Curador, resolvem, de comum acordo e para todos os 

fins e efeitos de direito, a partir do próximo ano letivo, 

desagregar, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a 

Faculdade de Engenharia Industrial, tomando-se a respeito, junto 

ao Ministério da Educação e Cultura, as providências que se 

fizerem mister, assinando este Termo, em duas vias para um só 

efeito, com duas testemunhas maiores e capazes. São Paulo, 31 

de dezembro de 1971. Professor Dr. Oswaldo Aranha Bandeira 

de Mello - Diretor Executivo da Fundação São Paulo e Reitor                        
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da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Padre Aldemar 

Moreira S. J. - Presidente da Fundação de Ciências Aplicadas.” 

 

A desagregação obrigou a uma nova alteração dos estatutos da Pontifícia 

Universidade Católica, especificamente no seu artigo 157, cuja redação passou a ser a 

seguinte:  

 

“Mantém-se, para as Faculdades de Jornalismo ‘Casper Líbero’, a 

Faculdade Paulista de Serviço Social e a Faculdade Teológica 

‘Nossa Senhora da Assunção’, atualmente agregadas à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, a anterior situação 

estatutária definida pelo vínculo de agregação, até a ulterior 

definição de cada uma delas, em relação à Universidade, 

conforme a lei.” 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Documenta 142. Setembro de 1972, p.77. 
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4. O CENTRO DE PESQUISAS QUÍMICAS DA FACULDADE DE 

ENGENHARIA INDUSTRIAL 

 

 O Padre Sabóia havia importado professores renomados, para darem início à 

implementação do seu projeto e um deles, como citamos anteriormente foi o professor 

Dino Bigalli, um engenheiro químico, com cursos de aperfeiçoamento na Alemanha e na 

Suiça na área de físico-química. Ele lecionara Química Aplicada, Química Geral, Físico-

Química Geral, e Química Industrial na Universidade de Florença, Universidade de 

Milão e Escola Politécnica de Milão. O seu curriculum vitae fora apresentado pelo Padre 

Sabóia e aprovado na reunião do Conselho Técnico Administrativo, realizada no dia 14 

de maio de 1947. 294 No entanto, ele só veio a ser contratado a partir do dia 29 de março 

de 1948, para prestar serviços técnicos na Faculdade de Engenharia Industrial e com a 

incumbência de substituir o professor da disciplina Química Inorgânica. 295 A renovação 

do seu contrato ficou condicionada a um julgamento satisfatório de suas realizações. 

Estas foram tão gratificantes que o professor Bigalli permaneceu na docência e na chefia 

do Centro de Pesquisas Químicas até o fim de sua vida.  

Com a vinda do professor Dino Bigalli, o Padre Sabóia também havia incorporado 

ao curso de engenharia química industrial uma parte do modelo educacional vigente nas 

universidades italianas daquela época, que foi adaptado às condições brasileiras. Os 

químicos italianos, na década de 1940, dividiam-se em duas categorias: os formados 

pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e os engenheiros químicos, também 

chamados de químicos industriais. Os químicos provenientes das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras deviam defender uma tese de formatura que consistia, depois dos quatro 

anos de curso, a trabalhar mais um ano pesquisando algum assunto inédito e original, 

para desse modo conseguir obter o título de Doutor em Química. O engenheiro químico 

também devia, ao final do curso, apresentar um trabalho original, que geralmente 

consistia em projetar uma instalação química. 296 
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  O curso de Engenharia Química na Itália havia sido bastante modificado, para 

atender às necessidades daquele país. Havia um curso básico com duração de dois anos, 

chamado de curso propedêutico, que na verdade era uma introdução à engenharia. 

Estudava-se o cálculo, a geometria analítica, a geometria projetiva, a química geral, a 

física geral e as tecnologias gerais. 297 

Após o término desse curso básico os alunos cursavam mais três anos, com 

enfoque na aplicação ou especialização, escolhendo uma das seguintes modalidades: 

engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química ou engenharia eletrotécnica. 

Havia disciplinas comuns nessas modalidades, que eram obrigatórias, e um grande 

número de disciplinas facultativas, que eram objeto de exame final.  O aluno tinha 

liberdade de escolher a linha de pesquisa a seguir dentro dessas disciplinas facultativas, 

mantendo porém obrigatório o caráter de pesquisa e experimentação prática. Após ter 

concluído essa fase, o aluno era submetido a um exame de formatura sobre o seu trabalho 

de pesquisa, e para tanto comparecia a uma comissão, formada por onze professores.  

A freqüência às aulas nas universidades italianas era livre para as aulas teóricas e 

era obrigatória nas aulas práticas, porém a assiduidade era quase total a ambas as aulas, 

pois o aluno logo se convencia de que era impossível desenvolver a parte prática se não 

houvesse muita segurança na teoria. O regime escolar era praticamente de tempo integral, 

uma vez que os alunos tinham apenas duas tardes livres por semana, sendo uma delas no 

dia de sábado. 298 

O professor Bigalli era de opinião que o curso de engenharia ministrado pela 

Faculdade de Engenharia Industrial devia sofrer diversas modificações, quanto à natureza 

e número das disciplinas, para que se tornasse mais eficaz. Para ele, o currículo do curso 

de engenharia química continha disciplinas em excesso, que eram ministradas de forma 

isolada, a carga horária era elevada e não existia integração entre as mesmas. Não que o 

curso fosse muito teórico, mas o que faltava era uma melhor orientação. Uma crítica do 

professor Bigalli era relativa à disciplina ‘Desenho A Mão Livre’, pois os engenheiros 
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acabavam se formando sem saber fazer um simples croquis de uma peça ou de uma 

máquina, porque não estavam acostumados a interpretar um desenho de máquina.  299 

Na Itália, em função do desenvolvimento da indústria química, os problemas 

mecânicos se tornaram de tal forma complicados, em alguns processos, que chegavam a 

causar dificuldade ao químico - de formação essencialmente teórica - e mesmo ao 

engenheiro mecânico, pois eles não tinham condições de compreender todas as 

transformações químicas que se estabeleciam. O engenheiro químico que o professor 

Bigalli pretendia formar na Faculdade de Engenharia Industrial seguia o modelo italiano, 

devia ter um perfil prático, com plenas condições de enfrentar situações e problemas 

novos, ou seja, um engenheiro químico industrial que pudesse também ser considerado 

um engenheiro mecânico mais especializado, apto a trabalhar nas indústrias químicas. 300 

O professor Bigalli estabelecia uma diferença conceitual entre o químico e o 

engenheiro químico. Ilustrava essa afirmação com exemplos práticos, como o que ocorria 

em uma fábrica de corantes ou produtos farmacêuticos, onde as operações de síntese 

eram as da química orgânica clássica e a aparelhagem era mais simples, e dessa maneira a 

atuação do químico prevalecia sobre a atuação do engenheiro químico; no entanto, em 

uma indústria de petróleo ou de amoníaco sintético, onde a parte mecânica das 

instalações era muito mais complicada do que o processo químico que se desenvolvia, a 

atuação do engenheiro químico prevalecia sobre a atuação do químico. Dessa maneira, o 

engenheiro químico, na visão do professor Bigalli, devia ser substancialmente um 

engenheiro e não um químico,  como aqueles formados por faculdades de ciências.301 

Ao que parece, a pesquisa química desenvolvida nos quatro primeiros anos de 

vida do curso de química da FEI foi praticamente inexistente. Segundo os depoimentos 

colhidos com os professores Lyrio Sartório e Walter Borzani, quando foram 

entrevistados, as experiências de laboratório que se realizavam no prédio de número 163 

da Rua São Joaquim eram de caráter puramente didático, apenas acompanhando os 

conteúdos das aulas teóricas das disciplinas de química. Dessa maneira, o Centro de 
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Pesquisas Químicas ainda era apenas um projeto, o que pode ser constatado na seguinte 

declaração do professor Dino Bigalli aos alunos que o entrevistaram no ano de 1950: 

 

[...] “Poderia dizer-nos alguma coisa sobre o Centro de Pesquisas 

da FEI? Esse Centro de Pesquisas existe só no papel. Ninguém 

me comunicou nada a respeito de que existem outras pessoas 

trabalhando nele.” [...]302 

 

 O Centro de Pesquisas Industriais da Faculdade de Engenharia Industrial foi 

criado efetivamente no mês de outubro de 1952, em uma reunião do Conselho Técnico 

Administrativo, quando foi aprovado um anteprojeto de regulamento, de autoria do 

professor Dino Bigalli. A sua finalidade era realizar ensaios, análises, experiências, 

estudos e pesquisas técnicas, atendendo pedidos de poderes públicos, da indústria ou do 

comércio, mediante remuneração a ser paga diretamente à Faculdade de Engenharia 

Industrial. As rendas assim auferidas deviam reverter para a melhoria e ampliação das 

instalações didáticas da Faculdade, e ficava a critério da mesma aceitar ou rejeitar os 

pedidos efetuados. Era garantido aos interessados o sigilo dos resultados obtidos e o 

Centro se responsabilizaria pela exatidão dos resultados apresentados.  

O Centro de Pesquisas Químicas da Faculdade de Engenharia Industrial filiou-se 

ao Conselho Nacional de Pesquisa, criado pelo Dr. Paulo Accioli de Sá, e participou de 

uma reunião na qual se decidiu que a pesquisa seria parte integrante de cada Faculdade. 
303   

O jornal O Chaminé noticiou a criação do Centro de Pesquisas Químicas: 

 

“Está à frente do novo órgão o professor Dino Bigalli, e prestam 

colaboração no laboratório alguns ex-alunos da Faculdade de 

Engenharia Industrial, incrementando o desenvolvimento de 

pesquisas físico-químicas. O imprevisível desenvolvimento 
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industrial de nossa Metrópole vinha sobrecarregando o campo de 

pesquisas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que não 

conseguia vencer os pedidos formulados. Sob inspiração daquele 

órgão de estudos técnicos, cogitou-se criar na Faculdade de 

Engenharia Industrial um Centro de Pesquisas que tivesse 

idênticas finalidades. Surgia assim, em novembro do ano passado, 

o Centro de Pesquisas da Faculdade de Engenharia Industrial, 

orientado pelo renomado professor Dino Bigalli, com a 

assistência não menos valiosa dos doutores Anton Zwergal, 

Renato Salmoni e Luiz de Marchi Guerrini, talentoso professor do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica e ex-aluno da Faculdade de 

Engenharia Industrial, que neste ano prestará à Faculdade o 

concurso de sua valiosa colaboração. A instalação do Centro de 

Pesquisas Industriais preenche antiga aspiração dos alunos da 

Faculdade, que sempre desejaram – e terão agora – um 

laboratório de pesquisas químicas, onde pudessem aprimorar seus 

conhecimentos técnicos livres das contingências do esquematismo 

rígido em que se bitolam as aulas da FEI. Está o laboratório já em 

franco funcionamento, pesquisando análises, com possibilidades 

de pesquisas no terreno de análises químicas, controles de 

produção, perícias, ensaios, projetos e pareceres. Todavia, o 

problema principal de seus funcionários é, atualmente, a exígua 

falta de espaço. Naturalmente espera-se que a mudança para 

Jundiaí resolva este impasse, muito embora algumas indagações 

perquiritivas mostraram-nos que, no consenso geral dos 

professores responsáveis pelo Departamento, outros problemas 

surgirão, qual seja o da distância relativamente grande a percorrer 

e os inconvenientes que dela derivam. Em que pese as 

dificuldades encontradas neste período de realizações 

preliminares, deve-se contudo registrar o entusiasmo e a 
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dedicação dos que, atualmente, vêm mantendo o referido Centro 

de Pesquisas.” [...] “ Hoje em dia de tal maneira estão interligados 

os conceitos de Faculdade de Engenharia e de pesquisas 

tecnológicas que, de certo modo, não se concebe em boa razão, a 

existência da primeira isoladamente. É que alimentados com o 

insano desejo de progredir em seus conhecimentos, aprimorando-

os sempre a par das últimas inovações e descobertas técnicas, os 

que se integram no ambiente sadio das Universidades, sejam  eles 

professores ou alunos, ao departamento de pesquisas têm que 

recorrer infalivelmente a espaços, ora para a realização de ensaios 

ou para comparações frutíferas nos diversos setores técnicos, 

objetivando sempre o almejado alcance realizável de suas 

experiências!” 304 

 

4.1. AS PESQUISAS EFETUADAS NO CENTRO DE PESQUISAS 

QUÍMICAS  

 

 A relação das pesquisas efetuadas pelo Centro de Pesquisas Químicas da FEI e 

uma série de instruções e regras internas a serem seguidas no mesmo, estão sendo 

publicadas pela primeira vez. Elas foram catalogadas em um livro de capa dura, e foram 

manuscritas pelo próprio professor Dino Bigalli. Julgamos importante apresentar a 

relação completa das análises químicas que foram efetuadas, para dar uma idéia da 

natureza e da abrangência dos objetos tratados nessas pesquisas, bem como da sua 

destinação, que era prioritariamente educacional, mas também de prestação de serviços à 

comunidade e às indústrias. O livro original pertence ao acervo do Instituto de Pesquisas 

e Estudos Industriais - IPEI, e agradecemos à direção do IPEI ter possibilitado a consulta 

e transcrição. A relação completa das pesquisas está no Anexo 1, na página 347 deste 

trabalho. 

 

                                                           
304 “Funciona desde Novembro de 1952 o Centro de Pesquisas da FEI”. O Chaminé, (13 mar. 1953), p. 5. 
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Na ata da centésima vigésima nona sessão do Conselho Técnico Administrativo 

da Faculdade de Engenharia Industrial, realizada no dia 14 de janeiro de 1957, a situação 

do Centro de Pesquisas Químicas foi assim relatada: 

 

[ ... ] “Continuando a ordem do dia, o Sr. Diretor [Francisco 

Gayotto] expõe a situação em que se encontra o Centro de 

Pesquisas Químicas da Faculdade de Engenharia Industrial e 

mostra a conveniência de ser considerado o Professor Bigalli para 

retornar à chefia do laboratório do Centro em regime de tempo 

integral na Faculdade. Dedicar-se-ia, assim, o Professor Dino 

Bigalli exclusivamente às cadeiras que vem regendo e aos 

trabalhos do Centro. Debatido o assunto resolveu o Conselho por 

unanimidade adotar a proposta do Sr. Diretor, arbitrando os 

vencimentos mensais do professor Bigalli em Cr$ 30.000,00 mais 

as porcentagens a que fizer jus de acordo com o regulamento do 

Centro, havendo o Sr. Diretor informado que a verba própria do 

orçamento vigente comporta o aumento da despesa 

correspondente. ” [ ... ]  

 

No ano de 1957 o professor Dino Bigalli elaborou as seguintes instruções de 

procedimento, para as atividades do Centro de Pesquisas Químicas: 

 

1. Ao receber um pedido de trabalho, preencher o módulo e fazer assinar o mesmo 

pela pessoa que entrega a amostra ou solicita o trabalho. Quando a solicitação do 

trabalho for por carta, preenche-se o pedido, anexando a carta ao talão verde. A 

primeira cópia do pedido entrega-se ao interessado ou a quem assinou por ele. 

2. Quando não se trata de pessoas ou firmas conhecidas ou fregueses habituais do 

CPQ, deve-se exigir um adiantamento sobre o trabalho a ser efetuado. 

3. Quando a pessoa ou ente interessado requer um orçamento relativo às despesas 

para o trabalho a ser efetuado, o pedido de trabalho deverá trazer a importância 
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aproximada destas despesas. A assinatura por parte do interessado comporta a 

aceitação das mesmas. Naturalmente, para os trabalhos não rotineiros, um 

orçamento embora aproximado não poderá ser fornecido na hora, mas 

comunicado sucessivamente aos interessados. 

4. Os resultados normalmente serão comunicados por escrito salvo acordo prévio 

entre os interessados, e serão entregues aos mesmos no ato do pagamento do 

saldo das importâncias relativas. Somente aos fregueses habituais será permitido 

liquidar as contas em época a combinar. 

5. Ao acabar o trabalho, os técnicos do CPQ ou aqueles que com o CPQ colaboram, 

devem destacar a primeira cópia do pedido de trabalho sobre a qual serão 

marcadas: a) a importância total do trabalho; b) a taxa de expedição; c) as 

percentagens relativas aos que participaram da execução do trabalho. Esta cópia 

(verde) ficará anexa à cópia do certificado ou relatório e arquivada junto com o 

rascunho escrito pelos técnicos do CPQ. 

6. Para cada trabalho ou amostra recebida deve-se preencher um pedido. 

7. O pedido transcreve-se neste registro e, uma vez concluído o trabalho, registra-se 

o número do certificado ou relatório correspondente e a data de entrega. O 

número do certificado é progressivo e refere-se somente a um trabalho ou a uma 

amostra analisada. 

 

 O professor José Milton Nogueira enviou a seguinte correspondência ao professor 

Dino Bigalli, em 12 de maio de 1959, solicitando informações sobre as pesquisas 

efetuadas  pelo extinto Centro de Pesquisas: 

 

“Exmo. Sr. Prof. Dr. Dino Bigalli. Tenho a honra de me dirigir a 

V.Excia. para solicitar que envie por escrito, a este Departamento, 

com a devida urgência, um esquema de execução dos trabalhos de 

pesquisas industriais, pagas pelos interessados, bem como a 

relação de trabalhos anteriormente efetuados pelo extinto Centro 

de Pesquisas, para que tal assunto seja discutido e planificado na 
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próxima reunião do Departamento de Química. Tal esquema 

deverá prever o modo de realização de pesquisas solicitadas pela 

indústria ou por particulares, bem como a distribuição da 

remuneração do serviço, para que o Departamento possa 

organizar os planos relativos às mesmas e submetê-los à Diretoria 

da Faculdade, de acordo com artigo 2o do seu Regulamento. 

Agradecendo pela atenção de V. Excia., aproveito a oportunidade 

para renovar os protestos de elevada estima e consideração. José 

Milton Nogueira. Presidente do Departamento de Química. São 

Paulo, 12 de maio de 1959.”  

 

 Parece ter havido um lapso de continuidade nas pesquisas, a partir de 1957. Isto 

pode ser explicado pela carta do professor José Milton Nogueira, citada anteriormente, de 

12 de maio de 1959, na qual ele se refere ao Centro de Pesquisas como extinto. Depois 

houve uma retomada dessas pesquisas, mas em escala bem mais reduzida, até o final de 

1970, pois a partir dessa data não se encontraram mais registros. Concluímos que as 

pesquisas realizadas no período de 1951 a 1968 na verdade se tratavam de prestação de 

serviços à comunidade, e não de pesquisa propriamente dita. Não havia projetos, linhas 

ou núcleos de pesquisa e não foram constatados resultados científicos ou inovações 

tecnológicas de relevância. Segundo o professor José Milton Nogueira, as pesquisas mais 

relevantes realizadas no Centro de Pesquisas Químicas foram as seguintes: 

 

1. Fabricação de núcleos magnéticos à base de ferrites para rádios e televisão. 

2. Oxidação catalítica de tolueno e benzaldeído em fase gasosa. 

3. Oxidação catalítica de tolueno e benzaldeído em fase líquida. 

4. Estabilização de hidrocarbonetos clorados. 

5. Produção de adesivos para madeiras compensadas resistentes à água, a partir da 

torta de soja e de pré-policondensados fenol-formaldeído. 

6. Utilização de mistura Laming da Usina de Gás de São Paulo para produção de 

azul da Prússia e tiocianato de sódio. 
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7. Utilização de cascos de jacaré. 

8. Produção de banhos fosfáticos a frio. 

9. Produção eletrolítica de lâminas de Cu para circuitos impressos. 

10. Adaptação de um processo de produção de resistores de fibra de carbono 

utilizando gás liquefeito de petróleo em lugar de CH4. 

11. Recuperação de Cu e Zn de banhos de decapagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: VISTAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNIC A 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOSÉ MILTON NOGUEIRA  

 
 

FIGURA 20: VISTAS DO LABORATÓRIO DE FÍSI CO-QUÍMICA  

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOSÉ MILTON NOGUEIRA  
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5. O CAMPUS NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

 

 O Padre Sabóia, antes mesmo da criação da Faculdade de Engenharia Industrial, 

preocupava-se vivamente com a obtenção de um terreno para construir as escolas que 

tinha em mente. Em uma carta ao seu pai, no ano de 1943, ele revelava as suas tentativas:  

 
“Já comecei a pleitear do governo uma subvenção para a Clínica 

[Santo Inácio] e quem está me ajudando é o Secretário da 

Fazenda. Chamei as escolas de consórcio Pandiá Calógeras. Ele já 

está conseguindo um esplêndido terreno para as escolas.” [...] 14 

de fevereiro de 1943. 305 

 
 O seu projeto para a Faculdade de Engenharia Industrial era ambicioso.  

Em uma  correspondência enviada ao seu pai, no ano de 1945, ele pretendia conseguir um 

terreno de quase cinco alqueires para nele construir a sua escola de química:  

 
[...] “Quanto à Faculdade, há todo o processo para o 

reconhecimento junto ao Ministério da Educação. É processo 

longo e complicado, além de ser severo por tratar-se de Escola 

Superior. Há ainda o problema dos professores, há o problema da 

aparelhagem e há o do terreno e há o das plantas. Temos já aqui 

todas as drogas químicas para o 1o e 2o anos da Faculdade. A 

Corning Glass Works, através da Vidraria Santa Marina, terá aqui 

até junho ou julho, os vidros científicos... e Henry Ford deu e está 

viajando a aparelhagem da física... Para não falar do donativo de 

Thomas Watson, na importância de cinco mil dólares... Estamos 

em tratativa com o Governo do Estado, no sentido de arredondar 

até cinco alqueires o terreno que a Ação Social já tem para a 

Faculdade. Para este terreno já temos estudos de um dormitório 

com capacidade para 300 alunos, pavilhão de biblioteca, pavilhão 

                                                           
305 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
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da Faculdade e pavilhão de laboratórios de pesquisas...”. Junho de 

1945. 306 

 

 Outra possibilidade de realização dos sonhos do Padre Sabóia foi vislumbrada 

com a oferta de doação, feita pela senhora Filomena Frega Gagliardi, no ano de 1947, de 

um terreno localizado no quilômetro dezoito da Via Anchieta, em São Bernardo do 

Campo, que tinha a área de 94.600 metros quadrados. A Ação Social contratou a firma 

Vicente de Angelis e Cia. para a perfuração de poços artesianos no dia 8 de setembro de 

1947, sob a responsabilidade do engenheiro Elias Correa de Camargo. Foi nomeada uma 

comissão, formada pelos professores Bruno Simões Magro, Felinto Guerra e Joaquim 

Ferreira Filho para estudar os anteprojetos dos engenheiros Zenon Lotufo e Lucjan 

Korngold para a construção das instalações da Faculdade. 307  

Enquanto não conseguia definir um outro local para a construção do campus, a 

Ação Social comprou, no dia 15 de março de 1948, mais dois imóveis localizados na Rua 

São Joaquim, acrescendo a sua área construída em 214 metros quadrados e totalizando 

1730,80 metros quadrados. No ano seguinte foi construído um novo pavilhão na mesma 

rua e a área total passou a ser de 1882,80 metros quadrados. 308 Posteriormente, no ano de 

1961, aconteceu outra ampliação dessas instalações, com a utilização de um prédio 

situado na Rua Siqueira Campos, e totalizou-se então 2400 metros quadrados de áreas 

construídas.309 

No entanto, no ano de 1951, como as sondagens para as aberturas dos poços 

artesianos no terreno da Via Anchieta resultaram negativas, após muitas tentativas, 

concluiu-se que naquele local não havia água disponível, e esse fato inviabilizaria a 

construção do novo campus. 310 A doação de Filomena Frega Gagliardi foi anulada, 

sendo o fato relatado pelo Padre Sabóia na reunião da Congregação realizada no dia 8 de 

agosto de 1951: 

                                                           
306 Notícias da Província do Brasil Central. 3a série, ano XIX, número 1, junho de 1945, p. 36. 
307 FEI - Documentação de 1946 a 1981, pp. 5-6.  
308 Ibidem, p. 6.  
309 Ibidem, p. 9. 
310 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 19. 
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[...] “O terceiro item da ordem do dia referia-se à instalação 

definitiva da Faculdade. Resumiu o Senhor Diretor, os trabalhos 

de sondagem para obtenção de água, e os resultados não 

satisfatórios obtidos pela sondagem. A doadora do imóvel estava 

disposta a reaver o imóvel, mediante indenização, de sua parte, 

dos gastos já efetuados pela Fundação mantenedora da 

Faculdade.” São Paulo, 8 de agosto de 1951. 311 

 

  O Padre Sabóia também recebeu uma oferta de doação de terreno para instalar a 

Faculdade, em uma área de quatro alqueires, situada em Cumbica, nas proximidades da 

Via Dutra, não tendo os doadores, em princípio, apresentado maiores detalhes. 312 Outra 

oferta foi na cidade de Jundiaí: 

 

[...] “Tudo vai bem às mil maravilhas. Graças a muita marretada 

estamos para ganhar para a Faculdade um enorme terreno perto de 

Jundiaí. [...] Querido papai um grande abraço. Roberto. São Paulo 

7 de setembro de 1951.”  313 

 

 Essa proposta de instalação da Faculdade de Engenharia Industrial em Jundiaí foi 

de autoria do prefeito daquela cidade, arquiteto Vasco Antonio Van Chiarutti.  Ele  

também elaborou o projeto de instalações, além da doação do terreno de  dez alqueires, 

240.000 metros quadrados, situado no quilômetro 60 da Via Anhangüera, onde a estrada 

possui um trevo. Seriam efetuados os serviços de terraplanagem, ligação de energia 

elétrica e garantido um fornecimento de 500.000 litros de água por dia.  314  

 Também estavam inclusos nessa doação, para viabilizar a construção, um milhão 

de tijolos e prometidas duzentas contribuições de  Cr$ 5.000,00 cada uma, para auxiliar 

as obras. Essa proposta era tão atraente que o Padre Sabóia a apoiou totalmente, 

                                                           
311 Atas da Congregação dos Professores, Livro I, p. 35. 
312 Ibidem. 
313 Pe. P. A. Maia, S. J., Introdução aos Excertos das Cartas do Padre Roberto Sabóia de Medeiros, S. J., (1922-1954). 
314 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 20. 
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considerando que a cidade de Jundiaí era um importante centro industrial, possuía bom 

clima e estava ligada à Capital e a outras grandes cidades por ótima rede rodoviária e 

ferroviária. Apesar das ressalvas apresentadas por alguns professores com relação à 

locomoção do corpo docente para outro local, o Padre Sabóia já planejava facilitar aos 

professores lotes de terreno nas proximidades no novo campus, para que pudessem ser 

construídas residências. A proposta de transferência da Faculdade para Jundiaí foi 

aprovada por unanimidade pela Congregação dos Professores. 315 Infelizmente, no 

entanto, a proposta do prefeito parece que era apenas uma doação política, pois o terreno 

oferecido ainda  teria que ser adquirido pelo poder público daquela cidade, pelo valor 

aproximado de seiscentos mil cruzeiros. Como a prefeitura de Jundiaí não conseguiu os 

recursos necessários para adquirir aquele terreno e doá-lo, também ficou cancelada a 

transferência da Faculdade de Engenharia Industrial para aquela cidade. 316 

 O professor Lucas Nogueira Garcez, ao final do ano de 1959, mais de quatro anos 

após o falecimento do Padre Sabóia, comunicou que o deputado Lauro Gomes, recém-

eleito prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, pretendia doar para a Faculdade de 

Engenharia Industrial um terreno de sua propriedade ou, quando assumisse a Prefeitura 

Municipal, doaria um terreno do próprio município, para que um grande Instituto Técnico 

Profissional fosse construído naquela cidade. 317 

 O presidente do Conselho Técnico Administrativo, Padre José Gomes Bueno, S.J., 

ao final do mês de junho de 1960, convidou todo o corpo docente da Faculdade de 

Engenharia Industrial para um churrasco, que seria realizado no dia 30 daquele mês, no 

Recanto Haras Artuélia, na cidade de São Bernardo do Campo. Aquela área  

provavelmente seria desapropriada pela prefeitura daquela cidade e doada à Faculdade 

para a construção de suas novas instalações. 318 

 O casal Lauro Gomes confirmou ao Cardeal Dom Carlos Carmelo de 

Vasconcellos Mota, no dia 30 de novembro de 1961, a doação de uma grande área em 

São Bernardo do Campo, para a Fundação de Ciências Aplicadas: [figura 21] 

                                                           
315 Atas da Congregação dos Professores, Livro I, p. 35. 
316 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 22. 
317 Ibidem, p. 53. 
318 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 57. 
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FIGURA 21: CARTA DE LAURO GOMES AO CARDEAL 
ARCEBISPO DE SÃO PAULO 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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A doação dessa área, que media 81.000 metros quadrados,  foi feita sob a 

condição de que nela se construísse o novo campus da Faculdade de Engenharia 

Industrial. Havia uma promessa verbal de um acréscimo na área doada, desde que a 

faculdade realmente se consolidasse naquele local. A comunicação da doação foi feita 

pelo presidente da Fundação de Ciências Aplicadas à Congregação de professores, no dia 

23 de junho de 1961, e no mês seguinte, após uma concorrência, foi contratada a firma 

Arquitetos Associados para elaborar os projetos e posteriormente construir os prédios e 

demais instalações. O levantamento topográfico do terreno foi feito graciosamente pela 

Prefeitura de São Bernardo do Campo. 319 

Após a formalização oficial da doação do casal Lauro Gomes, concretizada no dia 

27 de fevereiro de 1962, foi assinado o contrato para o início das obras de terraplanagem 

no local.  No mês de agosto de 1962 começaram, efetivamente, as obras de construção 

dos prédios da Faculdade.  320  

O prefeito Lauro Gomes tinha grande interesse em tornar a cidade de São 

Bernardo do Campo um importante centro industrial, e contribuiu de forma decisiva no 

sentido de eliminar as burocracias e agilizar a construção do novo campus. 321  

 

5.1. O CAMPUS DO HARAS ARTUÉLIA 

 

A doação do terreno do Haras Artuélia para a construção do novo campus foi 

comemorada com uma cerimônia à qual estiveram presentes o Cardeal Dom Carlos 

Carmelo de Vasconcellos Motta, Grão Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e o Núncio Apostólico que, após a cerimônia abençoou as máquinas, que 

imediatamente começaram a operar.   

Uma cópia do convite para essa cerimônia está reproduzida a seguir: [figura 22] 

 

 

                                                           
319 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 69. 
320 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 9. 
321 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 69. 
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A escritura definitiva de doação foi passada no dia 8 de fevereiro de 1962, com 

um valor estimado do terreno de Cr$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil cruzeiros), em 

moeda vigente na época, e nela constava que: 

 

[...] “O terreno se destina exclusivamente para nele ser 

construída a Faculdade de Engenharia Industrial, e dessa forma 

representa um valioso auxílio ao ensino nacional, auxílio esse que 

jamais faltou por parte dos cedentes, senhor Lauro Gomes e sua 

excelentíssima esposa, que de modo desprendido e desinteressado 

trabalham para o bem da coletividade em geral, demonstrando 

elevado espírito público e fraternidade cristã, declarando esta que 

 

FIGURA 22: CONVITE PARA A CERIMÔNIA DE DOAÇÃO DE 
TERRENO DO CASAL LAURO GOMES 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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nada pagou pela cessão que ora se efetiva, em nome de uma 

doação anteriormente prometida e que se compromete dentro de 

dois anos da presente data inaugurar as atividades acadêmicas nas 

novas instalações da Faculdade de Engenharia Industrial, que fará 

erguer no terreno ora doado. Caso após cinco anos desta data não 

seja utilizado o imóvel para o fim para o qual foi doado, o imóvel 

passará a pertencer ao Município de São Bernardo do Campo, em 

benefício de obras assistenciais à infância.” [...] “No caso de 

passar o imóvel a pertencer ao Município de São Bernardo do 

Campo, este não poderá ser alienado ou onerado, devendo as 

referidas obras assistenciais à infância se localizarem no imóvel 

objeto desta escritura. São Bernardo do Campo, 8 de fevereiro de 

1962.” [...] 322 

 

O presidente da Fundação de Ciências Aplicadas, Padre Antonio Aquino S. J., 

contratou a construção dos prédios do campus na cidade de São Bernardo do Campo, 

com pré-moldados. A construção era sólida e rústica, não apenas por contenção de 

despesas, mas também porque parecia haver a pretensão de que os alunos se 

acostumassem a freqüentar instalações similares àquelas que encontrariam nos ambientes 

fabris, depois de formados.  

Transcorridos quatro anos, no dia 1 de março de 1966, estavam concluídos seis 

anfiteatros e três pavilhões – o prédio Lauro Gomes, o prédio da Química e o restaurante. 

[figura 23] No mês de novembro daquele ano estavam prontos dez anfiteatros e a 

biblioteca, totalizando uma área total construída de 15.270 metros quadrados, suficientes 

para abrigar 2.200 alunos. O pavilhão do curso de engenharia mecânica ficou pronto no 

mês de fevereiro de 1967. 323 

 

                                                           
322 Escritura de doação e cessão gratuita de bens. Primeiro Tabelionato João Borges Junior. Serventuário Vitalício. São 

Bernardo do Campo, 8 de fevereiro de 1962. Livro 14, pp. 145-155. 
323 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 11. 
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As instalações da Faculdade de Engenharia Industrial na Rua São Joaquim, na 

capital de São Paulo, e nos pavilhões da Escola Técnica Industrial em São Bernardo do 

Campo, foram desocupadas no ano de 1969, com a transferência total para os pavilhões 

do novo campus universitário em São Bernardo do Campo, que contava com 15.800 

metros quadrados de área construída e um total de 3718 alunos matriculados. 324 

O Padre Aldemar Moreira, S. J., que era o Presidente da Fundação de Ciências 

Aplicadas naquela época, enviou uma carta à Congregação dos Professores, comunicando 

que no dia 12 de março de 1971 seria realizada uma solenidade. A senhora Lavínia 

Rudge Ramos, viúva do prefeito Lauro Gomes, iria complementar a doação do terreno 

efetuada no ano de 1961, e o campus da Faculdade de Engenharia Industrial em São 

Bernardo do Campo passaria a totalizar 151.000 metros quadrados. 325  

 

 

                                                           
324 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 12. 
325 Atas da Congregação dos Professores. Livro VI, p. 92. 

 

FIGURA 23: FOTO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO “LAURO GOME S” 

FONTE: FEI – Uma Cronologia, p. 72 



Capítulo 5: O Campus na Cidade de São Bernardo do Campo  

 

207

  
 

5.2. A CRIAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA OPERACIONAL 
 

 

 Em uma reunião ordinária da Congregação dos Professores da Faculdade de 

Engenharia Industrial, realizada no dia 23 de junho de 1961, os professores tomaram 

conhecimento da proposta de criação de novos cursos de engenharia. 326 Tratava-se de 

uma tentativa do Governo Federal de instalar na cidade de São Paulo a Universidade do 

Trabalho, à qual nos referimos anteriormente. A proposta do presidente Jânio da Silva 

Quadros era instituir uma Universidade Nacional do Trabalho, nos moldes daquelas que 

existiam na Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Rússia e Estados Unidos. O presidente emitiu 

dois decretos: o primeiro deles de número 50.588, datado de 13 de maio de 1961, e o 

segundo, sem número, datado de 23 de maio de 1961, nos quais definia uma Comissão 

Executiva, com poderes para estabelecer as diretrizes da nova Universidade, tratar da sua 

organização, ordenar o seu planejamento, definir os integrantes do corpo docente e os 

nomes dos pesquisadores. Um terceiro decreto, de número 51.196, de 14 de agosto de 

1961, dispunha sobre a cessão de edifícios para a Universidade. 327 

 Essa Comissão Executiva instalaria, em 1963, campi universitários, nos Estados 

de São Paulo, Guanabara e Minas Gerais, com o oferecimento de cursos de engenharia 

mecânica, eletrônica, siderúrgica, automobilística, metalúrgica e têxtil. O curso teria um 

ano fundamental e dois anos de especialização nas indústrias e o formado não seria um 

concorrente do engenheiro tradicional, mas um técnico de alto padrão, que seria um 

especialista de nível médio ou tecnólogo, destinado a trabalhar nas operações de 

transformação da indústria. 328  

 Os professores da Faculdade de Engenharia Industrial entraram em contato com 

os membros da Comissão e foram informados de que a nova universidade seria mantida 

por uma Fundação e com a participação de 30% do Serviço Social da Indústria - SESI. A 

Faculdade de Engenharia Industrial, nessa época, era subvencionada através de convênios 

com a Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, que participava 

                                                           
326 Atas da Congregação dos Professores, Livro III, p. 52.  
327 S. S. Telles, “Um Projeto Populista Para o Ensino: A Universidade do Trabalho”, p. 103. 
328 Ibidem, p. 105. 
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com cerca de 50%, o Serviço Social da Indústria - SESI e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI, e por esse motivo a Comissão solicitou a colaboração 

da Faculdade. A proposta apresentada era de formar técnicos de nível médio, em um 

curso de duração de quatro anos. 329 

Naquela reunião de 23 de junho de 1961, houve manifestações contrárias e 

favoráveis à proposta governamental. Os professores Paulo Ribeiro de Arruda e Fernando 

Furquim de Almeida argumentavam que não havia definição dos perfis dos engenheiros 

que se pretendia formar, nem legislação específica a respeito da formação desses 

profissionais, mas o professor Joaquim Ferreira Filho fez uma explanação sobre os cursos 

de engenheiros médios que estavam sendo propostos, afirmando que fatalmente eles 

seriam reconhecidos pelas autoridades competentes, uma vez que existia um comprovado 

interesse das indústrias e do governo federal na criação desses profissionais.  

Após muitos debates, a colaboração da Faculdade de Engenharia Industrial com a 

Comissão foi aprovada, com a ressalva de que o currículo dos engenheiros tradicionais 

não seria modificado. A Faculdade continuaria a formar os seus engenheiros tradicionais, 

com os currículos já estabelecidos, e seria criado um outro currículo específico, 

independente, para a formação dos engenheiros médios.  330 

A renúncia do Presidente Jânio da Silva Quadros, no dia 25 de agosto de 1961, 

parece ter interrompido o empenho do Governo Federal na criação da Universidade 

Nacional do Trabalho, porém foi a semente para a criação, na Faculdade de Engenharia 

Industrial, do curso de engenharia operacional. A criação do curso de engenharia de 

operação e sua implantação definitiva foram objetos de cuidadosos estudos preliminares. 

As escolas de engenharia procuravam oferecer às indústrias, profissionais que se 

adequassem às suas crescentes necessidades, provocadas pelo surto de desenvolvimento 

industrial deflagrado após a 2a Guerra Mundial.  

 A Faculdade de Engenharia Industrial da Fundação de Ciências Aplicadas 

nomeou internamente uma Comissão, no ano de 1962, composta por professores e 

abalizados técnicos representantes da indústria de São Paulo, preferencialmente ligados 

                                                           
329 Atas da Congregação dos Professores, Livro III, p. 53. 
330 Ibidem, p. 54. 
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ao ensino industrial, cuja missão era estudar e analisar a estrutura do ensino existente em 

outros países industrializados, como Estados Unidos, Alemanha, França e Bélgica.  

Após dezoito meses de estudos, essa Comissão verificou que nas indústrias 

brasileiras um grande número de ‘engenheiros universitários’ ou ‘engenheiros plenos’, 

com formação acadêmica de cinco anos de curso, eram utilizados para realizar apenas 

trabalhos de nível intermediário. Esse fato representava um aproveitamento inadequado 

do potencial daqueles profissionais, além de configurar um desperdício do tempo e do 

dinheiro que haviam sido gastos na sua formação.  

Considerando esses fatos, a Comissão sugeriu a criação, no Brasil, de um 

profissional de engenharia cujo perfil ainda não existia na época, que preencheria a 

lacuna existente entre o ‘engenheiro universitário’ e o técnico de nível médio. Esses 

profissionais, denominados ‘engenheiros operacionais’ ou ‘engenheiros tecnológicos’, 

seriam formados em cursos com duração reduzida para três anos. A proposta garantia 

também ao engenheiro de operação o acesso à formação de engenheiro industrial, após o 

término do curso, por meio de uma complementação curricular de mais dois anos.  331 

Além disso, a Comissão sugeriu que houvesse uma melhor articulação entre a 

Faculdade e a Indústria, e incentivou a implementação de cursos de doutoramento, a fim 

de preparar profissionais de nível elevado destinados à pesquisa e à docência. Essas 

sugestões foram registradas na ata do Conselho Técnico Administrativo com o nome 

“Ampliação e Reestruturação dos Cursos e Instalações da Faculdade de Engenharia 

Industrial da Fundação de Ciências Aplicadas.” 332  

Nessa mesma época existiu uma outra Comissão, formada pelo então Diretor de 

Ensino Superior, do Ministério da Educação e Cultura, que chegou a conclusões 

semelhantes àquelas apresentadas pela Comissão Interna da Faculdade de Engenharia 

Industrial. Esse fato permitiu que a Diretoria da Faculdade de Engenharia Industrial 

apresentasse um projeto ao Conselho Federal de Educação, propondo a criação desse 

profissional, que seria chamado de ‘engenheiro de operação’. 

                                                           
331 Atas do Conselho Técnico Administrativo. Livro V, p. 7.  
332 Ibidem. 
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A Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação do Ministério da 

Educação e Cultura definiu os currículos mínimos dos cursos de engenharia, pelo seu 

parecer 60/63, aprovado no dia 9 de fevereiro de 1963:  

 

“Ao formularmos os currículos mínimos dos cursos de 

engenharia, o déficit com que luta o país para atender o grande 

desenvolvimento industrial constituía uma das nossas 

preocupações imediatas, mas infelizmente não nos foi possível, 

então, sugerir medidas que pudessem, ao lado da fixação dos 

currículos mínimos e da duração dos cursos, contribuir de alguma 

forma para encaminhar uma solução de um problema que, sob 

certos pontos de vista, está comprometendo a luta contra o 

subdesenvolvimento. Parece-nos, pois, apropriado repetir aqui o 

que, à guisa de introdução, precedeu o relacionamento dos 

materiais que iriam constituir os currículos mínimos dos cursos de 

engenharia nas suas várias modalidades. Em relação à duração 

dos cursos de engenharia, julga a Comissão conveniente que 

estudos mais demorados sejam procedidos por este Conselho. 

Enquanto estes não se ultimam, propõe a Comissão que seja 

mantida a duração vigente de 5 anos, até pronunciamento deste 

órgão. Tem-se observado no país o vezo de estruturar o currículo 

das novas escolas de engenharia baseando-se nas escolas situadas 

em regiões mais exigentes e que dispõem de maiores recursos 

para a manutenção. Não estamos convencidos de que o sistema 

seguido tenha beneficiado a nossa tecnologia, ou mesmo aos 

próprios profissionais egressos dessas escolas. Com a demanda 

excepcional de engenheiros, o estudante de engenharia vem sendo 

seduzido, já na segunda metade do curso, pelas indústrias que, 

sob a forma de estágio de aprendizado e mediante bolsas não 

desprezíveis, procuram assegurar-se dos seus serviços uma vez 
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formado, afastando-o da sua verdadeira obrigação, que é o estudo 

sério. Os currículos longos e sobrecarregados, aliados à certeza de 

que o diploma lhes assegura emprego altamente remunerador, têm 

levado os estudantes ao desinteresse pelo estudo e pouca 

assiduidade. A formação de engenheiros de alto nível ou mesmo 

de cientistas deve resultar da vontade individual de cada estudante 

e não ser-lhe forçada à custa da regulamentação; por outro lado, o 

nosso desenvolvimento industrial tanto reclama o engenheiro de 

alto nível para o seu progresso, como exige o engenheiro comum 

para a rotina das operações industriais. O prolongamento dos 

estudos, para o aperfeiçoamento do profissional bem como para 

especialização mais profunda, terá sem dúvida solução mais 

adequada para cursos de pós-graduação. A ampliação do 

contingente de engenheiros que, anualmente, são postos à 

disposição de nossa indústria pela escola de engenharia, tem sido 

uma preocupação constante do ilustre Diretor do Ensino Superior. 

Promovendo vários estudos sobre o assunto, procurando firmar as 

bases materiais para a ampliação das escolas de engenharia, 

elaborou a Diretoria do Ensino Superior um plano que repousaria 

sobre recursos a serem fornecidos pela ‘Aliança para o 

Progresso’, além de recursos próprios. Transmitido este plano ao 

senhor Ministro da Educação e Cultura, acaba de ser ele 

encaminhado a este Conselho para pronunciamento. O plano 

prevê duas categorias de engenheiros diferenciados pela duração 

dos cursos. Um deles, de cinco anos, obedecendo à duração e 

currículo já fixados por este Conselho, continuaria a formar o 

engenheiro com as atribuições criadoras de pesquisa, de 

desenvolvimento e da elaboração dos projetos. O segundo curso, 

com duração de três anos, destinar-se-ia à formação de 

engenheiros de operação. Esta categoria de engenheiros, 
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altamente solicitada pela indústria – seria a que, em demanda 

maior por parte da indústria, tem a seu cargo a gerência, a 

manutenção, a superintendência, enfim, a operação propriamente 

dita dos estabelecimentos ou entidades de produção. Um 

levantamento fosse feito em nossos parques industriais indicaria 

seguramente que, dos engenheiros que ingressam nas nossas 

indústrias ou em nossas organizações de engenharia, mais da 

metade vai dedicar-se a esse ramo de atividade. Se essa é a 

realidade, então por que sobrecarregar os currículos, retardar a 

formação desses profissionais de longa duração e sobrecarregar 

desnecessariamente o custo de formação de um profissional? Na 

exposição encaminhada ao Senhor Ministro, o Senhor Diretor do 

Ensino Superior assim resume, e de forma precisa, a nova 

direção: dessa forma, as técnicas de manutenção e operação 

seriam transferidas a profissionais devidamente habilitados em 

período mais curto que o exigido para outras tarefas, que devem 

ser atribuídas privativamente a técnicos de alta qualificação. 

Pronunciamentos favoráveis à instituição dessas duas categorias 

de engenheiros, como consta da exposição do Senhor Diretor do 

Ensino Superior, foram emitidos por várias entidades diretamente 

interessadas na formação de um maior número de profissionais do 

que a organização universitária atual permite. Parece-nos, assim, 

amplamente justificável uma manifestação favorável deste 

Conselho à proposição do Senhor Diretor do Ensino Superior, no 

sentido de instituírem-se cursos de engenharia com a duração de 

três anos, fixando-se oportunamente os respectivos currículos. 

Esses currículos deveriam obedecer a certas normas gerais, tais 

como restringir as matérias de formação profissional àquelas 

necessárias e suficientes para caracterizar o especialista; dar ao 

currículo uma estrutura que não dificultasse ao profissional a 



Capítulo 5: O Campus na Cidade de São Bernardo do Campo  

 

213

  
 

complementação do seu curso; manter as matérias de formação 

básica, tanto quanto possível equivalentes com as do curso de 

cinco anos, e manter um tronco comum de disciplinas básicas 

para todas as modalidades do curso. (a) F. J. Maffei, relator; Faria 

Góes. Nota: ficou esclarecido, segundo proposição do 

Conselheiro Faria Góes, que caberá ao Conselho Federal de 

Engenharia e Arquitetura regulamentar os efeitos dos diplomas de 

engenheiros de operação, ora admitidos.” 333 

 

A Comissão da Faculdade de Engenharia Industrial realizou diversas reuniões 

com os representantes dos Sindicatos das Indústrias Automobilísticas, das Máquinas 

Operatrizes, das Autopeças e do setor Têxtil, no decorrer do ano de 1963, os quais 

aprovaram totalmente a criação do curso e suas diversas modalidades, para formar os 

engenheiros operacionais.  

O Instituto de Engenharia de São Paulo e o Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura de São Paulo, no entanto, manifestaram-se contrários à criação desse tipo de 

curso de engenharia de curta duração, apesar de o Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura de São Paulo fornecer, a título precário, atribuições de engenheiro a esse tipo 

de profissional formado no estrangeiro e que trabalhava no Brasil. 334 

O primeiro concurso de habilitação para o curso de engenheiros de operação 

(tecnológicos) teve seu anúncio e edital publicados no mês de junho de 1963, pelo 

secretário Américo de Vita. [figuras 24 e 25] Esse edital apresentava as diversas 

modalidades, que seriam preenchidas atendendo as necessidades da indústria e a demanda 

de candidatos. Estavam previstos os seguintes cursos: Mecânica Automobilística, 

Máquinas Operatrizes e Ferramentas, Refrigeração e Ar Condicionado, Eletrotécnica, 

Eletrônica, Têxtil, Metalurgia e Petroquímica. 335  

 

                                                           
333 Cópia da Documenta Número 12, publicada em março de 1963, pp. 51-53. 
334 Extraído da carta do professor Joaquim Ferreira Filho ao professor Deolindo Couto, Presidente do Conselho Federal 

de Educação. São Paulo, 20 de agosto de 1964. 
335 Cópia do original pertencente ao acervo do professor Joaquim Ferreira Filho. 
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FIGURA 24: ANÚNCIO DO CONCURSO VESTIBULAR 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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FIGURA 25: EDITAL DO CONCURSO DE HABILITAÇÃO PARA O  
CURSO DE ENGENHARIA OPERACIONAL 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 



Capítulo 5: O Campus na Cidade de São Bernardo do Campo  

 

216

  
 

O curso de Petroquímica, apesar de programado, não chegou a ser concretizado, e 

foi transformado em curso de Química. 336A Faculdade de Engenharia Industrial oferecia 

480 vagas para o curso operacional, e no concurso vestibular inscreveram-se 527 

candidatos. Este curso teria uma duração de seis semestres letivos, em regime semestral, 

com um critério de aprovação rígido, pois somente o aluno aprovado em todas as 

disciplinas de um semestre é que poderia se matricular no semestre seguinte. O aluno 

reprovado em uma ou mais disciplinas deveria repetir o semestre, mas seria dispensado 

das disciplinas nas quais tinha sido aprovado. 

A inauguração do curso de engenharia operacional foi prestigiada com a presença 

do Presidente da República, Sr. João Goulart, no dia 20 de agosto de 1963, conforme foi 

noticiado no jornal O Diário Popular: [figura 26] 

 

“A Faculdade de Engenharia Industrial, cujas novas instalações 

foram, ontem, inauguradas em São Bernardo do Campo pelo Sr. 

João Goulart, foi instituída em 1946 pela Fundação de Ciências 

Aplicadas, sob a orientação do Padre Sabóia de Medeiros, S. J., 

responsável igualmente pela fundação da Escola Superior de 

Administração e Negócios e pela Escola Técnica de Desenho São 

Francisco de Borja. A Faculdade constituiu a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, como instituto agregado. 

Saindo dos moldes tradicionais, a nova Faculdade de Engenharia 

teve como objetivo formar os engenheiros necessários ao 

desenvolvimento de nossa indústria. Dedica-se, portanto, à 

formação de engenheiros industriais mecânicos e químicos, 

passando ultimamente para o campo da engenharia elétrica. 

Podendo desde o início oferecer apenas 60 vagas anualmente, 

teve nos últimos anos um número crescente de candidatos, 

passando estes de 224 em 1959 a 1354 neste ano de 1963. Diante 

disto, admitiu a FEI uma parte dos candidatos qualificados 

                                                           
336 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 10. 
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excedentes em 1962, num total de 210 e em 1963, num total de 

200 alunos para o primeiro ano. O presente curso que agora se 

inaugura, de Engenheiros de Operação (Tecnológicos), é 

inteiramente novo pelos seus objetivos e estruturação. Vinha 

sendo estudado há mais de dois anos, mas somente agora, com a 

nova legislação educacional, e impulsionada pelas exigências das 

indústrias e seu esperado apoio, oferece aos jovens técnicos uma 

possibilidade concreta de desenvolvimento e aperfeiçoamento, 

tirando aos cursos de engenharia certos fatores mais acadêmicos, 

ou com objetivos outros que os das indústrias, acrescentando uma 

notável dose de praticidade, de objetividade e de contato direto 

com o meio fabril, sua organização e suas operações. Trata-se de 

formar em três anos um engenheiro especializado com 

aproveitamento mais objetivo dos recursos didáticos, inteiramente 

no modo de proceder dos países altamente industrializados, como 

Alemanha, França, Estados Unidos, União Soviética, etc. Assim 

não pretende a FEI formar simplesmente engenheiros mecânicos, 

genéricos, mas concretizando suas aspirações formará 

engenheiros especializados nas modalidades da Mecânica 

Automobilística, Máquinas Operatrizes e Ferramentas, 

Refrigeração e Ar Condicionado, Eletrotécnica e Eletrônica, 

Têxtil, Metalurgia, Petroquímica e outras de interesse da 

indústria. A formação dos novos ‘engenheiros de operação’ se 

fará em contato vital com a indústria, principalmente a 

concentrada no ABC, sem já falarmos na petroquímica, 

metalurgia e eletricidade, localizadas na base da serra, em 

Cubatão. A Faculdade de Engenharia Industrial já está 

construindo sua sede definitiva, com capacidade para 2500 

alunos, em São Bernardo, no Recanto Santa Olímpia, nas 

proximidades da Volkswagen. Em face do número extraordinário 
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de candidatos, estudou a possibilidade, ora concretizada, de seu 

início imediato em São Bernardo nas dependências da Escola 

Técnica Industrial, com a colaboração de sua Comissão 

Coordenadora pela cessão a título precário de parte dos seus 

edifícios. Os novos cursos, com 480 alunos no primeiro ano, 

iniciaram-se no dia 1 de Agosto, depois das provas de 

habilitação.” 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Presidente da República esteve ontem em São Paulo, tendo 

desembarcado na base de Cumbica. Em São Bernardo do Campo, 

presidiu a solenidade da inauguração da Faculdade de Engenharia 

Industrial. O chefe do governo assistiu a cerimônia da 

inauguração da 14ª Escola SENAI e recebeu, na Câmara 

                                                           
337 “Goulart Esteve em S. Paulo”. São Paulo, O Diário Popular, (21 Ago. 1963), [p. 1.]. 

FIGURA 26: O PRESIDENTE JOÃO GOULART PRESIDE A 
SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA FEI 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA FILHO 
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Municipal, o título de cidadão São-Bernardense. Na Capital, 

Goulart inaugurou a agência do BNDE, na Praça da Sé. Foi o 

presidente da República homenageado pelos sargentos na sede da 

Maison Suisse. João Goulart e comitiva jantaram na residência do 

ministro Carvalho Pinto, no Morumbi, e por volta das 23 horas 

rumaram para Congonhas, de onde regressaram a Brasília. Em 

todos pronunciamentos que fez, o presidente da República insistiu 

nas reformas de base. Na gravura, flagrante colhido em São 

Bernardo do Campo quando da inauguração da Faculdade de 

Engenharia Industrial.” [figura 26] 338 

 

As instalações foram preparadas em um pavilhão da Escola Técnica Industrial - 

ETI, na cidade de São Bernardo do Campo, cedido a título precário pelo prefeito daquela 

cidade, Sr. Lauro Gomes, que foi um grande benfeitor da Faculdade de Engenharia 

Industrial. No biênio de 1963/1964 a Faculdade de Engenharia Industrial investiu, por 

meio de doações e subvenções, a importância de Cr$ 834.000.000,00 (oitocentos e oitenta 

e quatro milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 302.000.000,00 (trezentos e dois milhões de 

cruzeiros) nas novas instalações (terreno e construção) no Recanto Santa Olímpia, em 

São Bernardo do Campo, e Cr$ 582.000.000,00 (quinhentos e oitenta e dois milhões de 

cruzeiros) na aquisição de equipamentos importados da Alemanha. O corpo discente da 

FEI estava aumentando de forma significativa, em função da criação do curso 

operacional, como mostra o quadro seguinte: 339 

 

ANOS INDUSTRIAIS OPERACIONAIS 

1961 250 0 

1962 410 0 

1963 560 480 

1964 700 1060 

                                                           
338 “Goulart Esteve em S. Paulo”. São Paulo, O Diário Popular, (21 Ago. 1963), [p. 1.]. 
339 Extraído da carta do professor Joaquim Ferreira Filho ao professor Deolindo Couto, Presidente do Conselho Federal 

de Educação. São Paulo, 20 de agosto de 1964. 
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Houve, no entanto, grande oposição à proposta de se criar os cursos de engenharia 

de operação, por parte dos órgãos ligados aos cursos de engenharia tradicional, o que 

obrigou o Diretor do Ensino Superior, no mês de agosto de 1964, a nomear a primeira 

‘Comissão de Especialistas de Ensino de Engenharia’ para estudar o problema. Essa 

Comissão, que era formada por ‘engenheiros plenos’, concluiu por unanimidade que 

deveria ser imediata a implantação dos cursos de engenharia de operação, destinando 

para esse fim, praticamente, toda a verba dos exercícios de 1964 a 1966 da Diretoria do 

Ensino Superior. Foram tomadas providências adicionais para a legalização desse curso, 

o que foi garantido pelos decretos no 57075 de 15/10/1965, 340 decreto-lei no 241 de 

28/02/1967 e decreto-lei no 60.925 de 28/02/1967. O decreto-lei no 241 de 28/02/1967 

estabelecia: 

 

“O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 

confere o artigo 9o, parágrafo 2o do Ato Institucional no 4, de 7 de 

dezembro de 1966, decreta: Artigo 1o: Os engenheiros de 

operação, diplomados em cursos superiores legalmente 

instituídos, com duração mínima de três anos, ficam, para todos 

os efeitos, incluídos entre os profissionais que têm o exercício das 

suas atividades regulado pela Lei número 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966. Artigo 2o: Este Decreto-Lei entrará em vigor 

na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1967: 146o da Independência e 79o da 

República. H. Castelo Branco. Raymundo Moniz de Aragão.” 341 

 

A Fundação Ford, atendendo a um pedido do Ministério da Educação e Cultura, 

no mês de agosto de 1964, patrocinou uma pesquisa, incumbindo três educadores 

técnicos norte-americanos de levantarem as necessidades de mão de obra na indústria 

brasileira. Essa equipe visitou diversas indústrias, escolas de engenharia, escolas técnicas 

                                                           
340 Publicado no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 1965. 
341 Extraído do Diário Oficial da União de 28 de fevereiro de 1967.  
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e centros de treinamento como o SENAI, nas áreas industriais, entrevistou e manteve 

contato com líderes dos ensinos industrial, técnico e de engenharia. O relatório 

apresentado pelos pesquisadores norte-americanos recomendava que houvesse uma 

elevação do nível de ensino dos cursos técnicos e que fossem criados cursos de formação 

de engenheiros de operação.  

Ao tomar conhecimento desse relatório, a Fundação Ford prontificou-se a criar 

um curso de engenharia de operação na Escola Nacional de Engenharia da Universidade 

do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, utilizando as instalações da Escola Técnica 

Federal Celso Suckow da Fonseca, mediante o fornecimento de equipamento e orientação 

técnica, no valor de US$ 800.000,00. O projeto da Fundação Ford somente foi 

concretizado no ano de 1966, quando foram implantados nessa escola técnica os cursos 

de engenharia de operação. Dessa maneira, a formação de profissionais para a indústria 

em cursos de nível superior de curta duração também foram implantados na cidade do 

Rio de Janeiro. Conforme previsto, os cursos foram realizados em convênio com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, para efeito de colaboração do corpo docente e 

expedição de diplomas. 342  

 A Fundação Ford também patrocinou em 1968 uma outra pesquisa sobre os cursos 

de engenharia de operação que haviam sido criados. Após terem sido analisados os 

quatorze cursos oferecidos pelas nove instituições de ensino, os técnicos chegaram à 

conclusão de que havia ainda necessidade de se criar mais cursos de engenharia de 

operação, com a finalidade de se atingir uma proporção mínima desejável entre 

‘engenheiros operacionais’ e ‘engenheiros tradicionais’.  

Considerando esse fato, a Fundação Ford propôs a criação de cursos de 

engenharia de operação em escolas técnicas federais, o que foi aprovado pelo decreto no 

547  de 18/04/1969. Para essa implantação, essa Fundação destinou uma verba de US$ 

74.000,00 e conseguiu do Banco Mundial e de outras entidades financeiras uma verba no 

valor de US$ 5.691.466,00, destinada à construção das instalações. Esses cursos foram 

instalados nas escolas técnicas federais localizadas nas cidades de Belo Horizonte, 

                                                           
342 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Ver site: http://www.cefet-

rj.br/instituicao/instituicao2.htm, 9 de fev. 2006. 
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Curitiba e na Guanabara. A Escola Técnica Federal de São Paulo, apesar de ter recebido 

todo o equipamento necessário para esse curso e com o prédio já em fase final de 

acabamento, ainda aguardava nessa época a autorização do Conselho Federal de 

Educação. 

A implantação dos cursos de engenharia de operação tinha exigido grandes 

investimentos em instalações e material didático, e tais cursos funcionavam 

satisfatoriamente. A aceitação pela indústria era a melhor possível, segundo a Comissão 

de Especialistas do Ensino da Engenharia. No caso da Faculdade de Engenharia 

Industrial, a aceitação dos seus formandos em engenharia de operação tinha um resultado 

acima da expectativa. Havia um deficit desses profissionais, em face da grande demanda 

da indústria, e comumente se encontravam anúncios em jornais solicitando esse tipo de 

engenheiro.  

Os cursos de engenharia de operação, no entanto, foram muito combatidos, 

através de campanhas promovidas por instituições que ministravam apenas os cursos de 

engenharia tradicional, e que se sentiam incomodadas por ter que concorrer com cursos 

de menor duração e que poderiam ser mais atrativos. A própria criação dos cursos de 

tecnologia, na área da engenharia, parece não ter sido cercada dos mesmos cuidados que 

foram exigidos para a abertura dos cursos de engenharia de operação. Uma primeira 

tentativa de combate ocorreu já no ano de 1964, quando se tentou eliminar o título de 

‘engenheiro’ do engenheiro de operação. Outra tentativa, agora formal, aconteceu no ano 

de 1965, quando foi publicado o parecer do decreto-lei no 862/65 do Conselho Federal de 

Educação, que sugeria a mudança do nome ‘engenharia de operação’ para ‘técnico em 

engenharia de operação’. Esse parecer, apesar de ter sido aprovado, não foi homologado 

pelo Ministro da Educação.  

Essas campanhas contra a engenharia de operação não se limitaram apenas às 

tentativas descritas, encontramos um relatório do professor Joaquim Ferreira Filho, 

datado de 29 de abril de 1976, onde ele declarava textualmente que essa campanha tendia 

a aumentar, uma vez que naquela época não existia praticamente mercado de trabalho 

para o engenheiro tradicional, a não ser em casos de docência e outros casos ligados mais 

à engenharia civil. Na área industrial, a função de engenheiro tradicional ficava limitada à 
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aplicação do know-how, sem possibilidade de criar ou efetuar novas pesquisas. Dessa 

forma, o engenheiro tradicional continuava trabalhando em nível intermediário, com 

rendimento até inferior ao engenheiro operacional, que tinha uma formação mais 

direcionada para a prática. Havia, segundo o professor Ferreira Filho, muitos exemplos 

de situações em que, em um mesmo departamento, engenheiros tradicionais estavam 

subordinados a engenheiros de operação. 343 Na verdade, apesar de todas as 

controvérsias, defendido por uns e criticado por outros, infelizmente o curso de 

engenharia de operação já estava com os seus dias contados.  

 

5.3. A EXTINÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA OPERACIONAL 
 
 

 O Conselho Federal de Educação publicou duas resoluções relativas ao curso de 

engenharia de operação, no ano de 1977: a primeira, de número 5/77, foi aprovada no dia   

25 de fevereiro e  revogava o currículo mínimo do curso de engenharia de operação, e a 

segunda, de número 5-A/77, foi aprovada no dia 2 de maio de 1977 e extinguia o curso 

de engenharia operacional. 344  

O curso de engenharia de operação foi extinto em virtude da reformulação feita 

pelo Conselho Federal de Educação no ensino da Engenharia. A comissão de 

especialistas do Ministério da Educação e Cultura, após estudos e consultas às escolas e 

indústrias, resolveu considerar apenas dois tipos de engenheiros: o engenheiro pleno e o 

engenheiro industrial, cujos cursos deviam atender aos novos currículos mínimos de 

engenharia previstos na resolução 48/76.  A engenharia industrial deveria ter maior 

ênfase na parte prática especializada, fixada pela resolução 04/77, com maior carga 

horária nos laboratórios de disciplinas específicas de especialização e com estágio 

industrial supervisionado. 

 Dentro do meio acadêmico da Faculdade de Engenharia Industrial, houve uma 

série de manifestações dos corpos docente e discente em relação à extinção do curso de 

engenharia de operação. O Professor Luiz Mauro Rocha, chefe do Departamento de 

                                                           
343 Relatório do professor Joaquim Ferreira Filho, datado de 29 de abril de 1976. 
344 FEI – Documentação de 1946 a 1981, p. 16.  
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Matemática, enviou uma carta ao Professor Paulo Mathias, Diretor da Faculdade de 

Engenharia Industrial, no dia 3 de maio de 1977, onde expunha, em uma série de razões e 

sugestões, toda a sua indignação:  

 

“A criação dos cursos de engenharia operacional em 1963 

pretendia ser a melhor solução para o preenchimento do vazio 

existente entre o nível técnico secundário e o engenheiro 

tradicional. Após uma década, já se sentia a ‘derrota’ desse 

sistema, pelos seguintes motivos: a) desprestígio social do título 

de engenheiro operacional; b) pressão dos engenheiros 

tradicionais, em defesa de privilégios ‘usurpados por esses sub-

engenheiros’, impossibilitando o seu ingresso em grandes firmas 

industriais; c) esvaziamento de atribuições pelo CONFEA 345; d) 

atitudes do CREA 346, no registro dos profissionais; e) criação dos 

cursos de tecnólogos, sem o título de engenheiros e as mesmas 

atribuições dos engenheiros operacionais.” [...] “A Comissão 

nomeada pelo MEC e constituída de engenheiros de várias 

regiões do país, após um trabalho de mais de dois anos, levou o 

Conselho Federal de Educação à promulgação da Portaria 48, 

com a seguinte diretriz básica: a) manter os cursos de tecnologia, 

em nível superior, para a formação de técnicos no citado nível 

intermediário; b) fixar o número mínimo de 3600 horas para a 

formação do engenheiro; c) qualificar como engenheiro industrial 

o graduado em modalidades amplas, tais como o químico, o 

mecânico, o eletricista, metalúrgico, civil, etc, mas dirigidos para 

determinados setores dessas modalidades, de acordo com as 

necessidades regionais ou do mercado de trabalho; d) a primitiva 

idéia da separação entre engenheiro industrial e engenheiro de 

                                                           
345 Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. 
346 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 
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operação parece ter sido omitida ou mesmo abandonada em 

definitivo.” [...] 347 

 

 O Padre Aldemar Moreira, S. J, presidente da Fundação de Ciências Aplicadas, 

enviou ao Padre José Vieira de Vasconcelos, Presidente do Conselho Federal de 

Educação, no dia 17 de agosto de 1977, o ofício P-646/77, com os seguintes dizeres: 

 

“Senhor Presidente: A Fundação de Ciências Aplicadas, 

mantenedora da Faculdade de Engenharia Industrial de São 

Bernardo do Campo – São Paulo, tendo em vista o disposto no 

artigo 3o da Resolução no5-A/77 de 02 de maio de 1977 do 

Egrégio Conselho Federal de Educação, submete à aprovação 

desse Conselho a decisão de extinguir o atual Curso de 

Engenharia de Operação, remanejando as vagas correspondentes 

para o Curso de Engenharia em suas diversas habilitações. Esta 

decisão foi aprovada por unanimidade na sessão de Congregação 

dos Professores da Faculdade de Engenharia Industrial realizada 

em 22 de junho de 1977. Pede vênia para informar que os 

documentos que deverão acompanhar esta comunicação serão 

enviados oportunamente, pois que seu atual Curso de Engenharia 

está sendo revisto para atender o disposto nas resoluções no  

48/76, 50/76, 9/77 e 10/77 e Parecer no1590/77 desse Egrégio 

Conselho. Atenciosamente. Padre Aldemar Moreira.” 348 

 

Após a extinção do curso, os alunos remanescentes passaram por uma fase de 

transição acadêmica, pois tinham adquirido o direito de completá-lo. A Faculdade foi 

obrigada a oferecer turmas de disciplinas que não mais existiam, caso houvesse alunos 

reprovados. Além disso, esses alunos podem ter sido submetidos a constrangimentos, seja 

                                                           
347 Cópia do original pertencente ao acervo do professor Joaquim Ferreira Filho. 
348 O original pertence ao acervo do professor Joaquim Ferreira Filho.  
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pela desvalorização do seu diploma ou pela eventual discriminação que poderiam sofrer 

dos seus colegas do curso de engenharia industrial.  

 
5.4. A IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CURSOS DE ENGENHARIA 

NO CAMPUS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

 Outros cursos de engenharia, contemporâneos ao de Engenharia Operacional, 

foram criados quando a Faculdade de Engenharia Industrial ocupava as instalações da 

Escola Técnica Industrial de São Bernardo do Campo, e passaram a funcionar nesse 

local. O curso de Engenharia Elétrica já havia sido proposto muitos anos antes, em uma 

reunião da Congregação dos Professores, realizada no dia 15 de dezembro de 1950. O 

conselheiro professor Mendes da Rocha mostrou à Congregação dos Professores a grande 

dificuldade que haveria em conseguir aprovação para criar o curso de engenharia 

industrial, modalidade elétrica ou eletricista, nos termos do Regimento da Faculdade, pois 

não havia, naquela época, uma definição do padrão desse curso industrial, pelo Governo 

Federal.  

No entanto, para os cursos tradicionais de engenheiro eletricista ou engenheiro 

mecânico-eletricista já havia um padrão federal, logo estes cursos poderiam ser criados 

sem maiores dificuldades, bastando para isso que fossem feitas algumas alterações no 

Regimento da Faculdade. Isso permitiria que fosse possível, paralelamente às 

modalidades de cursos de engenharia já existentes, pedir ao Ministério da Educação a 

autorização para funcionamento.  O Padre Sabóia esclareceu que não haveria problemas 

de perda de significado do nome da Faculdade, de engenharia industrial, se fosse criado 

um curso de engenharia, ou vários, que não fossem industriais.  

A Congregação dos Professores, por unanimidade, aprovou que fossem efetuadas 

as alterações regimentais necessárias, com a introdução das disciplinas específicas para o 

curso de engenheiros mecânico-eletricistas e que a proposta fosse enviada ao Conselho 

Universitário, para as devidas providências. 349 

                                                           
349 Atas da Congregação dos Professores, Livro I, p. 26. 
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  O projeto de criação do curso de Engenharia Elétrica somente voltou a ser 

debatido no mês de junho de 1952, pelo Conselho Técnico Administrativo, quando foram 

retomados os diversos estudos e projetos feitos dois anos antes, pela Congregação dos 

Professores. Os conselheiros, após muitos debates, resolveram criar o curso de 

Engenheiro Eletricista e não o de Mecânico-Eletricista. 350  

A aprovação para o efetivo funcionamento do curso de Engenharia Elétrica 

somente se concretizaria dez anos depois, no dia 26 de dezembro de 1962, e as aulas 

iniciaram-se no mês de março de 1963, quando foram abertas 120 vagas para o curso e 

foi permitida a transferência dos alunos da modalidade mecânica para essa nova 

modalidade. O Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

referendou o curso através da portaria de número 7, emitida na reunião do dia 7 de 

novembro de 1963. 351  

Os cursos de engenharia industrial Mecânica Têxtil e Metalúrgica foram 

organizados a partir do ano de 1964. O primeiro foi promovido pelo Sindicato da 

Indústria de Fiação e Tecelagem, e a sua orientação era de preparar técnicos para a 

indústria têxtil, que naquela época era de prevalência algodoeira. Por esse motivo, na 

elaboração do seu currículo, foi pedida a colaboração do diretor da Escola de Epinal, na 

França, que estava situada em uma área onde se encontravam muitas indústrias 

algodoeiras. O Ministério da Educação e Cultura não autorizou o curso Têxtil, obrigando 

a incluir no currículo disciplinas ligadas à engenharia mecânica, criando assim um curso 

misto de engenharia mecânica, opção têxtil. Após  diversas adaptações, o curso foi criado 

pela Congregação dos Professores em 16 de dezembro de 1965, e as aulas se iniciaram no 

mês de março de 1966.Com o advento do curso de engenharia mecânica têxtil, foi extinto 

o curso de engenharia operacional têxtil, que não foi mais incluído no edital do concurso 

vestibular, a partir do  ano de 1966. 352   

No ano de 1967 foram criados os cursos de Engenharia de Produção, com as 

modalidades Produção Mecânica, Produção Química, Produção Elétrica e Produção 

                                                           
350 J. Ferreira Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 23. 
351 FEI - Documentação de 1946 a 1981, p. 10. 
352 Ibidem. 
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Metalúrgica. O curso de Engenharia Mecânica opção Têxtil foi subdividido, no ano de 

1968, em curso de Mecânica opção Têxtil e Química opção Têxtil, com currículos 

diferenciados. Neste ano também houve uma reestruturação didática na FEI, com a 

criação dos Departamentos de Matemática e Física, e a departamentalização das 

disciplinas. 353  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
353 FEI - Documentação de 1946 a 1981,  p. 11. 
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FONTE: DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA FEI 
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6. ALGUNS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

DE VEÍCULOS - DEPV 

 
Neste capítulo serão apresentados alguns exemplos de pesquisas tecnológicas 

relevantes, que foram desenvolvidas na Faculdade de Engenharia Industrial no período 

entre a década de 1960 e meados da década de 1970. Pretende-se demonstrar que é 

possível para uma instituição privada de ensino superior, voltada primordialmente para a 

formação profissional, propiciar aos seus alunos participarem, sob a orientação de 

professores, da criação de projetos inéditos, geradores de inovações tecnológicas 

importantes, passíveis de serem incorporadas a bens de consumo produzidos 

industrialmente. As tarefas de implementar e desenvolver as pesquisas tecnológicas de 

ponta, acompanhando as necessidades impostas pela sociedade e as mudanças 

promovidas pelo desenvolvimento industrial do Brasil, tornaram-se fundamentais para os 

alunos, pois enriqueceram e expandiram sobremaneira as suas formações profissionais. 

 Em relação às pesquisas que serão abordadas pretende-se verificar como se 

desenvolveram, e investigar quais foram as suas efetivas contribuições, no contexto da 

política governamental vigente no Brasil nesses períodos.  

  Nas décadas de 1940 e de 1950 a pesquisa que era efetuada na Faculdade parece 

ter-se restringido ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Químicas, citado 

anteriormente neste trabalho. Esse centro dedicava-se a atender aos diversos pedidos da 

indústria e de particulares, relativos a análises químicas. 354 A partir da década de 1960, 

no entanto, foram criados outros laboratórios de ensaios e pesquisas, também destinados 

primordialmente a atender aos pedidos da indústria, que eram chamados de ‘Centros de 

Pesquisa’ ou ‘Laboratórios de Pesquisa’, ligados aos diversos departamentos de ensino da 

Faculdade de Engenharia Industrial. Eram os seguintes: 

 

• Centro de Aferição de Qualidade – CAQ – fundado em 1965, que foi 

considerado um dos mais completos laboratórios de metrologia  do Brasil. 

                                                           
354 Opinião emitida em entrevista realizada no dia 23 de agosto de 2005, pelo professor Jorge Wilson Hilsdorf, 

engenheiro químico formado pela FEI no ano de 1952. 
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• Centro de Pesquisas Têxteis – CPT, fundado em 1967. 

• Laboratório de Metalurgia, fundado em 1967 e transformado posteriormente 

no Centro de Pesquisas Metalúrgicas. 

• Laboratório de Ensaios Mecânicos, fundado em 1969 e transformado 

posteriormente no Centro de Pesquisas Mecânicas. 

• Laboratório de Eletricidade, fundado em 1969 e transformado posteriormente 

no Centro de Pesquisas Elétricas. 

• Laboratório de Ensaios de Veículos, fundado em 1969 e transformado 

posteriormente no Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos – DEPV. 

Este departamento era chefiado pelo professor Rigoberto Soler Gisbert e era 

relacionado ao curso de mecânica automobilística.  

 

 Nos centros de aferição de qualidade, de pesquisas químicas, têxteis, laboratórios 

de ensaios, além dos centros de pesquisa sobre metalurgia e eletricidade, eram realizados 

trabalhos de análise e controle de qualidade. Esses departamentos eram freqüentemente 

requisitados pelas indústrias e funcionavam sintonizados com o parque industrial do 

ABC.  Esses centros de pesquisa destinavam-se a complementar o ensino teórico, e os 

seus diversos laboratórios estavam equipados com instrumentos muito caros e de alta 

precisão, que eram provenientes, na sua maioria, de doações feitas pelo governo 

brasileiro, através de convênios mantidos com outros países.   

Os centros de pesquisa eram coordenados pelas chefias departamentais, e 

existiram de forma independente até o ano de 1975, pois nesse ano foram unificados no 

Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais – IPEI, criado durante a gestão do Padre 

Aldemar Moreira, S. J., presidente da Fundação de Ciências Aplicadas. Os dados 

relativos às pesquisas foram encontrados de forma dispersa em vários locais dos campi, 

uma vez que, aparentemente, até a fundação do IPEI, não havia uma maior preocupação 

em se arquivar, de forma organizada, os estudos, resultados e conclusões das pesquisas e 

projetos que eram executados na mesma instituição. No entanto, grande parte das 

informações pôde ser resgatada através das inúmeras publicações dos jornais da época, 

dos relatórios internos, das referências existentes em revistas de circulação interna e 
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também pelos depoimentos dos professores que trabalharam na Faculdade de Engenharia 

Industrial em diferentes épocas.  

 

6.1. O PROJETO FEI-X1 

 

 A turma de engenheirandos do curso de mecânica automobilística de 1968 ficou 

incumbida de apresentar, como trabalho de formatura, um protótipo de um carro, misto 

de carro e avião, que deveria ser construído até o final daquele ano no Departamento de 

Estudos e Pesquisas de Veículos. A concepção do veículo anfíbio era do professor 

Rigoberto Soler Gisbert e o protótipo era de madeira, com um peso total de 380 kg. As 

rodas traseiras e o motor eram do automóvel marca Renault Gordini e as rodas dianteiras, 

gêmeas, eram de kart. Em lugar do volante, o automóvel era dirigido utilizando-se um 

manche de avião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transmissão do protótipo contava apenas com duas marchas, uma à frente e 

outra a ré. A partir da velocidade de 60 km/h a roda dianteira se levantava, por efeito asa, 

 
 FONTE: S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 22 

FIGURA 28: O VEÍCULO FEI-X1 
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e nessa situação o veículo era dirigido pelo leme direcional instalado na traseira, através 

da hélice propulsora, com uma velocidade de deslocamento que podia atingir 150 km/h. 
355 

O FEI-X1 foi apresentado com grande sucesso no Salão do Automóvel de 1968, e 

foi pilotado pelo prefeito de São Paulo à época, o brigadeiro Faria Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O protótipo do FEI-X1 foi testado pela revista Quatro Rodas 356 e apontado como 

uma experiência bem sucedida de um grupo de estudantes paulistas, que construíram um 

equipamento que ficava entre o automóvel convencional, um barco e um avião. A 

pergunta que as pessoas invariavelmente faziam ao ver o carro era “como ele podia voar, 

sem ter asas?”.  

O painel apresentava um console central com todos os instrumentos necessários, 

como conta-giros, marcadores de temperatura, de pressão de óleo e de combustível e um 

                                                           
355 S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 20. 
356 E. Marazzi, “Nós experimentamos um projeto para o futuro”. Quatro Rodas, 108 (Jul. 1969), pp. 100-107. 

 

FIGURA 29: FOTO DO PREFEITO FARIA LIMA DIRIGINDO O FEI-X1 

FONTE: S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 23 
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amperímetro. Ao centro, com desenho semelhante ao do manche, ficava a alavanca de 

mudanças.  

Quando era atingida a velocidade mínima para a sustentação aerodinâmica, havia 

a elevação das rodas dianteiras do veículo, e para evitar que o veículo começasse a voar, 

o equilíbrio era alcançado pressionando-se o acelerador. Assim criava-se um binário em 

torno do eixo traseiro, que fazia a frente abaixar. No entanto, havia a possibilidade de 

tombamento, com o veículo capotando para trás, caso o motor parasse de funcionar.  

No teste promovido em 1969 pela revista Quatro Rodas, em um terreno plano, aos 

poucos o veículo foi ganhando velocidade e o piloto passou a comandar a tração somente 

com a hélice traseira. Em um regime de rotação constante, após atingida a velocidade 

mínima,  o carro se deslocava muito bem, mas abaixo disso a hélice ‘patinava’ e o 

veículo perdia o impulso. Apesar dessas dificuldades, o piloto de prova gostou do FEI-

X1, e aprovou a novidade como um carro para o futuro, “para o ano 2000”. 357 

 

6.2. A MÁQUINA DE EFEITO DE CHÃO – MEC (FEI-X2) 

 

O projeto e desenvolvimento da ‘máquina de efeito de chão brasileira’ foi 

concretizado após dois anos de testes e pesquisas. O seu protótipo foi apresentado ao 

público no dia 25 de março de 1971. Tratava-se de um projeto de grande utilidade, pois a 

sua concepção poderia revolucionar o transporte convencional de cargas existente 

naquela época.  

A máquina de efeito de chão poderia deslocar-se tanto sobre terra firme, água, 

locais alagadiços e mesmo regiões que apresentassem vegetação de altura moderada, sem 

que para isso fosse necessário adaptá-la ou utilizar equipamentos especiais.  

Esse desempenho era possibilitado pelo fato de a máquina não tocar a superfície 

por onde se deslocava, uma vez que era sustentada por um “colchão de ar”, que a 

mantinha elevada a alguns centímetros de tal superfície.  

Dessa forma, comparada com os veículos convencionais, a máquina de efeito de 

chão, quando em funcionamento, apresentava uma carga específica contra o solo 

                                                           
357 E. Marazzi, “Nós experimentamos um projeto para o futuro”. Quatro Rodas,  pp. 100-107. 
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substancialmente menor. Os veículos convencionais apoiavam-se em pequenas 

superfícies, ou seja, nas áreas de contato das rodas com o solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conjunto mecânico da máquina era bem simplificado e leve, uma vez que não 

necessitava de rodas e não tocava o chão. Portanto eram desnecessários os mecanismos 

de transmissão, freio, direção e rodas, que representavam aproximadamente trinta por 

cento do peso total do veículo. Dessa forma, considerando as condições topográficas 

brasileiras e as vantagens econômicas que poderiam ser proporcionadas pela máquina, a 

Faculdade de Engenharia Industrial, através do seu Departamento de Estudos e Pesquisas 

de Veículos, criou o seu protótipo.  

Inicialmente foi construída uma plataforma experimental de madeira baseada em 

um sistema até então inusitado. Ela era formada por uma célula de sustentação, 

constituída de módulos independentes, ou seja, seu colchão de ar consistia em regiões 

distintas e com motores independentes.  

FIGURA 30: FOTO DA MÁQUINA DE EFEITO DE CHÃO 
 

FONTE: S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 28 
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Tal fato representava uma vantagem sobre os equipamentos similares até então 

construídos, pois havia uma perfeita estabilidade longitudinal e transversal do veículo, 

que poderia ser equilibrado em qualquer direção, bastando para isso acelerar ou 

desacelerar os motores de sustentação. 

 A plataforma da máquina FEI-X2 era constituída de dois troncos de pirâmides 

justapostas pela aresta da base maior, ligadas por uma viga central superior. Na parte 

superior de tais troncos localizavam-se os motores geradores de sustentação. Na parte 

traseira do FEI-X2 ficava o motor, acoplado à hélice de propulsão, atrás do leme 

direcional. No interior dos cones e da ‘saia’ formava-se o colchão de ar.  

O FEI-X2 pesava 360 kg e era capaz de transportar uma carga útil de até 280 kg. 

Foram usados inicialmente dois motores elétricos de 2 CV e um de propulsão de 3 CV, 

também elétrico, que posteriormente foram substituídos por motores a gasolina de 3,5 e 9 

CV, respectivamente. Com os novos motores ele podia atingir uma velocidade de até 80 

km/h em terra, e 25 km/h na água. 358  

Todos os seus componentes eram nacionais e podiam ser adquiridos facilmente 

em qualquer região do país, pois eram usados em máquinas agrícolas. Seu sistema 

construtivo foi projetado de tal forma que poderia ser inteiramente desmontado e 

montado com grande facilidade, sem necessitar de pessoal especializado. 

Paralelamente ao desenvolvimento do protótipo, foram feitos estudos também em 

relação às vias de deslocamento para a máquina. Ela praticamente não necessitava de 

uma estrada para se deslocar em terra firme, bastava abrir um vão livre suficiente para a 

sua passagem, com o cuidado de se limpar o terreno e remover obstáculos como troncos 

de árvores ou pedras.  

A poeira poderia ser reduzida com o uso de herbicidas ou resinas na área de 

passagem, e no caso de terrenos muito acidentados, bastaria que se fizessem calhas pré-

moldadas de um material resistente às intempéries, as quais seriam montadas sobre 

estacas de concreto, também pré-fabricadas. 

 

                                                           
358 S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 27. 
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FIGURA 31: FOTOS DO FEI-X2 

FONTE: S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 28 
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6.3. O VA1-IGARÁ, UM NOVO VEÍCULO HIDRODESLIZANTE 

 

A Fundação de Ciências Aplicadas protocolou junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, no dia 14 de maio de 1973, nos termos da lei 5.772 de 21 de 

dezembro de 1971, um pedido de reconhecimento de invenção e garantia de prioridade 

para um veículo intitulado ‘Novo Veículo Hidrodeslizante’, cujo inventor era o professor 

Rigoberto Soler Gisbert. 359 

No relatório descritivo da invenção, que justificava o pedido de privilégio, 

constava que o novo veículo hidrodeslizante apresentava características altamente 

revolucionárias e oferecia extraordinárias condições de desempenho, era um equipamento 

verdadeiramente novo e que se destacava dos demais congêneres. 

Em relação à sua configuração, o novo veículo hidrodeslizante diferia dos 

equipamentos similares, pela sua elegância e sobriedade, que combinavam entre si as 

linhas de maneira equilibrada e harmoniosa, compondo assim um todo original, leve, de 

invejável caráter estético. Do ponto de vista funcional, a sua construção era muito 

simples, tinha uma disposição diferenciada e extremamente racional dos seus 

componentes principais, tudo objetivando atingir um maior rendimento de operação. A 

sua utilização era muito mais ampla que a dos convencionais, podendo servir tanto para 

esporte e também transporte de pequenas cargas.   

O seu casco era moldado em uma só peça, o que o tornava auto-suficiente do 

ponto de vista estrutural. A coluna do comando era disposta central e frontalmente, 

servindo simultaneamente como direção e suporte dos instrumentos de controle. O 

conjunto propulsor era disposto na posição central e posterior, protegido por um 

dispositivo que incrementava o empuxo da hélice. Os assentos dianteiros para o piloto e 

os passageiros eram dispostos num plano elevado com relação ao piso, permitindo assim 

uma grande visibilidade, especialmente nas áreas cobertas de vegetação baixa. Havia uma 

área livre que podia ser aproveitada para o transporte de pequenas cargas ou bagagens, 

sem que houvesse alteração da posição do baricentro do veículo. 

                                                           
359 Protocolo INPI – P73 – Depósito de Patentes - número 03477 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. São 

Paulo, 11 de maio de 1973, Lanir Orlando, C.I.C. 005334248. 
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FONTE: ACERVO DO PROFESSOR HEYMANN ANTONIO PEREIRA LEITE  

 

 

FIGURA 32: FOTOS DO VA-1 
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6.4. O AEROTREM FRANCÊS BERTIN 
  

O aerotrem Bertin é um projeto francês que não chegou a ser implantado. Ele foi 

contemporâneo ao projeto TALAV, da FEI. Pretende-se abordar o aerotrem para mostrar 

a consonância do projeto TALAV com os seus contemporâneos. O TALAV era original, 

mas havia outros veículos similares na mesma época, desenvolvidos independentemente, 

o que costuma acontecer com as pesquisas de ponta.  

O governo francês, na década de 1960, buscava melhorar o transporte de grandes 

massas de populações nas grandes cidades, como Paris, e também se preocupava em criar 

um novo meio de transporte, muito rápido, para ligar a capital às cidades que distassem 

de cem a duzentos quilômetros da mesma.  

 Jean Bertin (1917-1975) era um engenheiro francês graduado pela École 

Polytechnique, que trabalhou na área de desenvolvimento de processos industriais ligados 

aos projetos de silenciadores de máquinas a jato, e fundou em 1956 a Societé Bertin. 

Durante a execução dos testes em equipamentos, o engenheiro Louis Duthion, 

funcionário dessa sociedade, observou que acontecia um inesperado aumento na perda de 

pressão nos silenciadores, devido ao efeito de solo no equipamento. Esse efeito já era 

conhecido pelo cientista inglês Thomas Young que, em 1807, considerando a tensão e 

compressão, introduziu a noção de módulo de elasticidade e resiliência 360 dos materiais. 

Young descreveu experimentos sobre a tensão e a compressão de barras, buscando a 

relação entre a força que era aplicada em um corpo e a deformação que esta força 

produzia.  

Esse pode ter sido o ponto de partida para uma nova concepção de equipamentos, 

que se moviam sobre ‘colchões de ar’, chamados de ‘aerotrens’, que na verdade eram 

máquinas mistas de trens com aviões, e que poderiam representar uma alternativa rápida 

e possivelmente barata para resolver o problema de transporte de grandes massas 

populacionais.   

Diversos protótipos de aerotrens foram desenvolvidos na França. O ‘aerotrem 

interurbano’ era um veículo em liga leve, com vinte e seis metros de comprimento, que 

                                                           
360 Resiliência de um material a um esforço é a energia máxima de deformação que ele é capaz de armazenar sem sofrer 

deformações permanentes.  
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deslizava sobre a sua linha em concreto armado, sem tocá-la, sustentado por seis colchões 

de ar obtidos através de diversos ventiladores. O aerotrem interurbano não apresentava 

vibrações, mesmo em altas velocidades, e era muito silencioso. 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dirigi-lo eram empregados mais seis ‘sopros’, que agiam contra as paredes 

laterais da via. A propulsão era assegurada por dois turbo-motores, que movimentavam 

uma hélice carenada com sete pás. Além da velocidade de cruzeiro ser de 265 km/h, 

podendo atingir 300 km/h, outras características interessantes eram a aceleração e o 

sistema de frenagem dos patins de repouso. Era possível frenar o veículo variando o 

passo da hélice ou usando um sistema de freios que ‘mordesse’ o trilho vertical de 

cimento ou se houvesse necessidade, utilizar um pára-quedas de cauda. 362 

O aerotrem suburbano possuía o mesmo princípio básico do aerotrem interurbano, 

também era um veículo que se locomovia sobre colchão de ar, correndo em cima de uma 

                                                           
361 S. Bastien, “The Aerotrain Story”, 1987. Foto disponível no site http://aernav.free.fr, 28 mar. de 2006. 
362 F. Bertarelli, “Os Filhos da Grandeza”. Época, p. 36. 

 

FIGURA 33: O AEROTREM INTERURBANO BERTIN 180V  

FONTE: site http://aernav.free.fr 
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linha de concreto armado, em forma de T invertido. Mas neste caso a haste vertical do T 

era construída com uma liga especial de alumínio, que fazia o papel do induzido de um 

motor elétrico linear, destinado à propulsão, e que se comportava como a parte fixa dos 

motores elétricos tradicionais. Um motor convencional mantinha o veículo suspenso e 

garantia a sua dirigibilidade. A parte móvel era como uma ferradura, que se sobrepunha 

ao induzido sem tocá-lo, e que era empurrado à frente pela ação dos campos magnéticos. 

A parte móvel era solidária ao veículo, e dessa maneira era obtido o movimento deste 

sem nenhum contato, sem transmissões e sem rodas. 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aerotrem suburbano, portanto, funcionava por indução, era sustentado por um 

colchão de ar e deslocava-se a uma distância de três milímetros da via de cimento e se 

comportava como se fosse soprado, sem ruído e sem atrito. Ele era dotado de um 

conjunto de rodas retráteis, movidas por um sistema de propulsão autônomo, para 

permitir que o aerotrem suburbano pudesse sair de suas vias de cimento, ser manobrado e 

estacionado em um depósito. É importante notar, comparando as fotos dos aerotrens 

                                                           
363 F. Bertarelli, “Os Filhos da Grandeza”. Época, p. 37. 

FIGURA 34: FOTO DO AEROTREM SUBURBANO BERTIN S44  

FONTE: site http://aernav.free.fr 
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suburbano e interurbano, a enorme diferença entre as dimensões das vias que os 

sustentavam.  

O protótipo do aerotrem suburbano S44 364 era propelido por um motor elétrico 

linear, foi projetado para ligar as cidades de La Défense e Cergy e testado, entre o final de 

1965 e fevereiro de 1966, no hangar da cidade de Gomets la Ville. A sua lotação era de 

40 lugares e se deslocava a uma velocidade de cruzeiro de 180 km/h, velocidade essa que 

poderia ser duplicada caso se  interligassem dois veículos. Uma vez que o seu 

deslocamento só dependia do motor elétrico de propulsão, não havia necessidade de um 

condutor. 365 

O grande competidor do aerotrem de Bertin era um protótipo de trem de grande 

velocidade - TGV, desenvolvido no Japão desde o ano de 1964, denominado Shinkansen, 

que viajava entre as cidades de Tóquio e Osaka, atingindo uma velocidade de 210 km/h. 

Bertin havia assinado um contrato com o governo francês em 21 de junho de 1974 para 

implementar a linha unindo as cidades de Cergy e La Defense, mas no mês seguinte o 

recém eleito Presidente da República Giscard D’Estaing, alegando adotar uma política de 

austeridade, anulou aquele contrato. No ano seguinte, no dia 8 de setembro de 1975, 

D’Estaing anunciou o projeto de ligação entre as cidades de Paris e Lion pelo TGV, que 

foi inaugurado em 22 de setembro de 1981 pelo então presidente François Mitterrand. 366 

 

6.5. A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AEROTRENS 

FRANCESES NO BRASIL 

 

  A indústria francesa de aerotrens demonstrou grande interesse em implantar, no 

Brasil, este tipo de transporte terrestre, e por esse motivo enviou ao Brasil, no mês de 

maio de 1971, o engenheiro francês Jean Morin, representante da Societé de L’Aerotrain. 

Na sua passagem pela cidade do Rio de Janeiro, ele apresentou uma proposta ao governo 

                                                           
364 F. Saran, “Bertin Aerotrain...”;  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Orbiy/1061/safege/bertin.html, 24 de mar. 

2006. 
365 S. Bastien, “L’Aérotrain et Les Naviplanes”;  http://aernav.free.fr/Index.html , 25 de mar. de 2006. 
366Ibidem. 



Capítulo 6 – Alguns Projetos do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos 

 

243

  
 

do Estado da Guanabara para construir uma linha de aerotrens, ligando o Rio de Janeiro 

ao futuro aeroporto projetado para aviões supersônicos.  

Nessa ocasião, Morin declarou aguardar uma comunicação do Secretário dos 

Transportes do Estado de São Paulo, Paulo Salim Maluf, para vir a São Paulo e discutir 

as propostas de construção de linhas de aerotrem, uma ligando a Capital a Santos e outra 

ligando a Capital ao Aeroporto de Viracopos. Com a finalidade de convencer as 

autoridades brasileiras, Morin apresentou um seminário, no qual exibiu slides sobre os 

projetos e estudos técnicos, que demonstrariam a superioridade e as vantagens técnicas 

do aerotrem sobre as outras formas convencionais de transporte. 367 

Realizou-se em São Paulo uma ‘Feira da Indústria Francesa’, no mês de setembro 

de 1971, à qual compareceu o Sr. Jean Bertin, considerado o inventor do aerotrem. Nessa 

ocasião o Sr. Bertin afirmou que a indústria brasileira encontrava-se plenamente 

capacitada para construir um aerotrem similar àquele existente na França, e que estava 

sendo exposto naquela Feira.  

 O Sr. Bertin aguardava com otimismo manter contatos oficiais com a Secretaria 

dos Transportes e Prefeitura de São Paulo, com o fim de estudar as propostas, uma vez 

que julgava ótimas as perspectivas de implantação do aerotrem no Brasil, considerando o 

interesse demonstrado pelas autoridades.  

Em relação aos custos, Jean Bertin informava ser muito difícil determinar o preço 

do projeto de um aerotrem, pois o custo dependia das necessidades, dos itinerários e dos 

motores a serem utilizados. As vantagens do aerotrem estariam na economia do preço do 

projeto e no tempo de execução. Segundo o Sr. Bertin, o custo e o tempo de construção 

corresponderiam à metade daqueles despendidos na construção de uma estrada de ferro 

convencional. Para os projetos na cidade de São Paulo estava estimado um tempo de 

implantação de aproximadamente dois anos e meio. 368 

 

                                                           
367 “Engenheiro vem Tratar do Aerotrem”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (18 mai. 1971), [Caderno] Local, p. 21. 
368 “Brasil Tem Condições de Fabricar o Aerotrem”. São Paulo, O Diário de São Paulo. (12 set. 1971), p. 17. 
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Os técnicos franceses faziam questão de afirmar que o aerotrem, apesar de 

apresentar algumas semelhanças com os trens do metrô, não devia ser confundido com 

estes. O projeto de construção e implantação desse meio de transporte compreendia três 

fases distintas: a primeira fase tratava da construção, com bastante perfeição técnica, dos 

trilhos e da estrutura de concreto que o aerotrem utilizaria para a sua locomoção. A 

segunda fase tratava dos veículos, que poderiam ser construídos no Brasil, de forma 

autônoma, ou com a colaboração tecnológica da indústria francesa. Outra possibilidade 

seria importar os trens da França, já completamente prontos. A terceira fase do projeto 

era referente às sinalizações e aos instrumentos de controle, cuja tecnologia poderia ser 

desenvolvida no Brasil ou também importada da França. 369 

 

                                                           
369 “Engenheiro Vem Tratar do Aerotrem”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (18 mai. 1971), [Caderno] Local, p. 21. 

FIGURA 35: REPORTAGEM SOBRE A FEIRA DA INDÚSTRIA FR ANCESA 

FONTE: FOLHA DE SÃO PAULO, (13 Set. 1971), p. 12 
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 “O engenheiro Jean Berthelot, da firma francesa construtora do 

aerotrem, disse ontem, no Rio de Janeiro, que este sistema de 

transporte não deve ser visto como um competidor do metrô, e 

sim complementar; os dois juntos são a única solução para uma 

cidade de perímetro urbano como o Rio de Janeiro. Em São 

Paulo, para onde viajou após a palestra, o engenheiro francês está 

mantendo conversações com o prefeito daquela cidade para a 

possível instalação de uma linha de aerotrem entre a capital e 

Santos. Concordando com o engenheiro Berthelot sobre a 

interrelação do metrô com o aerotrem, o Presidente da Fiega, 

Mário Leão Ludcolf, afirmou que ‘não tem o menor sentido a 

discussão pura e simples da instalação de um sistema como 

sendo melhor ou pior do que o outro’. 370 

 

6.6. O AUTOMÓVEL FEI-X3 E O TREM AERODINÂMICO LEVE DE ALTA 

VELOCIDADE - TALAV 

 
 

O engenheiro Heymann Antonio Pereira Leite pertencia à equipe que trabalhou no 

desenvolvimento do TALAV e descreveu como evoluíram os estudos que buscavam a 

redução do atrito de rolamento para aumentar a economia de potência requerida ao 

avanço do veículo, e que resultaram na construção do protótipo do TALAV:  

 

[...] “O TALAV é fruto de uma seqüência de estudos que 

culminaram em vários veículos experimentais. Concluiu-se que, 

em baixa velocidade, o atrito de rolamento predomina sobre o 

atrito aerodinâmico e que, à velocidade de 80 a 110 ou 120 km/h, 

o segundo passa a preponderar. Depois dessa velocidade, 

novamente a curva do atrito de rolamento se aproxima da do 

atrito aerodinâmico. Como os veículos terrestres começam a 

                                                           
370  “Francês Louva o Aerotrem”. Rio de Janeiro, O Globo, (26 nov. 1971), p. 5.  
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andar atualmente na faixa dos 200 km/h, estamos preocupados 

com o atrito de rolamento. Então, a primeira proposta para o 

estudo foi a construção de um veículo anfíbio, com propulsão 

aerodinâmica, que chamamos de FEI-X1. Trata-se de um veículo 

triciclo, que, a partir dos 70 km/h, adquire auto-sustentação. A 

roda dianteira decola, ficando apenas as duas rodas traseiras no 

solo. O FEI-X1 visava a transição entre veículos convencionais e 

os sustentados a ar, aerodeslizantes. Pensamos na necessidade de 

adaptação do piloto, passando por esse veículo de transição. Mas 

construímos um outro projeto, o FEI-X2, totalmente sustentado, 

com uma plataforma, duas campânulas, duas hélices insuflando o 

ar para baixo, formando uma câmara de ar. Foram colocados dois 

motores da marca Volkswagen. O passo seguinte foi a construção 

de um veículo de alta velocidade, convencional, sobre rodas. 

Surgia o FEI-X3, cujos sistemas de frenagem passamos a estudar  

em alta velocidade, instalando-se um flap, traseiro, para 

completar a frenagem convencional. À medida que se aciona o 

freio, o flap oferece maior área frontal. Nos carros da Fórmula 1, 

o flap funciona como estabilizador. Mas no FEI-X3, conjugado 

com o freio, torna-se um freio auxiliar, reduzindo o arrasto 

aerodinâmico e garantindo uma sobrecarga natural do eixo 

dianteiro, nas frenagens. Nesse ponto, resolvemos juntar todas as 

resultantes positivas desses estudos num só veículo, aplicando 

todo o conhecimento de redução de atrito e alta velocidade. E 

saiu o TALAV, comercialmente viável.” [...] 371 

 
 

 

 

                                                           
371 “TALAV – O Trem Sem Rodas”. Transporte Moderno, pp. 27-30. 
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O FEI-X3 foi apresentado no no Parque Anhembi, no Salão do Automóvel de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR HEYMANN ANTONIO PEREIRA LEITE  

FIGURA 36: FOTO DO FEI-X3 

FIGURA 37: FOTO DO 7º SALÃO DO AUTOMÓVEL 

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR HEYMAN ANTONIO PEREIRA L EITE 
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Com a experiência adquirida com o FEI–X3 e também na montagem e 

funcionamento do protótipo da Máquina de Efeito de Chão – a MEC, o Departamento de 

Estudos e Pesquisas de Veículos idealizou a construção de um trem, de alta velocidade, 

que denominou de TALAV. Sua capacidade inicial era para 20 pessoas, e parece ter sido 

inspirado no aerotrem francês. 372  

O TALAV seria o trem do futuro, pois não teria rodas, seria fabricado em 

alumínio e se locomoveria sobre um colchão de ar, como os protótipos do FEI-X1 e FEI-

X2. Seria destinado principalmente ao percurso de curtas ou longas distâncias em uma 

velocidade muito superior àquela desenvolvida pelos trens tradicionais. Foi 

providenciada a construção de um protótipo, denominado TALAV 1, utilizado para testar 

a propulsão aerodinâmica e um sistema de freios, utilizando a pista como um dos 

elementos de atrito. Esse protótipo não trabalhava com colchão de ar, era apenas um 

monotrilho que se deslocava sobre rodas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor Rigoberto Soler Gisbert idealizou o TALAV, que foi o fruto de uma 

seqüência de estudos em vários veículos experimentais. Ele foi uma junção de todas as 

                                                           
372 S. Godoy, Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 45. 

 

FIGURA 38: FOTO DO TALAV 1  

FONTE: Mecânica Automobilística – 40 anos, p. 45 
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pesquisas realizadas na criação desses veículos, no qual se aplicou o conhecimento de 

redução de atrito em alta velocidade.  373  

A estrutura das vias que seriam utilizadas na sua locomoção foi projetada pelo 

engenheiro Milton Mautoni, um ex-aluno das primeiras turmas da Faculdade de 

Engenharia Industrial e também professor, lecionando a disciplina Resistência dos 

Materiais até os dias de hoje. 374  A proposta original do engenheiro Mautoni era construir 

um protótipo e uma linha experimental, de aproximadamente oitocentos metros, no 

interior do campus da Faculdade de Engenharia Industrial. 375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O protótipo seria movido por um propulsor linear, a jato ou hélice, deveria atingir 

uma velocidade de até 250 km/h e acomodar vinte passageiros. A sua estrutura seria 

construída em alumínio muito leve e fiberglass, teria uma porta para entrada e saída de 

passageiros, que obrigatoriamente deveriam usar cintos de segurança. Ao se deslocar, 

correria sobre um colchão de ar, gerado por um insuflador que o sustentaria, separando-o 

do solo. O ar do colchão não escapava devido a uma ‘saia’ de borracha que aderia ao 

                                                           
373 “TALAV – O Trem Sem Rodas”. Transporte Moderno,  p. 27. 
374 Milton Mautoni ingressou no corpo docente da FEI no dia 1 de março de 1952 e após 50 anos de magistério 

contínuo recebeu o título de professor emérito.  
375 “TALAV: Proposta Brasileira para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, pp. 6-7. 

FONTE: A CONSTRUÇÃO EM SÃO PAULO, (22 Mai. 1972), p. 21 

FIGURA 39: ENGENHEIROS RIGOBERTO GISBERT SOLER E MI LTON MAUTONI 
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solo, quando o aerotrem estava parado. Essas eram as características básicas 

estabelecidas pelos projetistas para o protótipo do TALAV, mas que poderiam sofrer 

modificações após o período de testes. 376 

A sua propulsão poderia ser feita com um motor, uma turboélice ou uma turbina, e 

seu custo de manutenção era extremamente baixo, se comparado com os trens 

convencionais. Seriam construídos protótipos em duas versões, uma para passageiros e 

outra para carga. Em relação à via onde deveria correr o TALAV, bastaria ser aberta uma 

trilha na região onde se desejasse instalá-lo, e colocar os blocos, que eram pré-fabricados 

em concreto e argila expandida, mais econômicos do que asfalto ou trilhos. Esses blocos, 

além de serem pequenos e baratos, poderiam ser removidos e substituídos com muita 

facilidade, em caso de destruição ou avaria, o que tornava muito simples a manutenção da 

linha do TALAV. Seriam evitados, dessa forma, os trabalhos de terraplanagem e 

pavimentação ou a utilização de trilhos, cascalho ou dormentes. Os preços da instalação 

de uma linha seriam bastante atrativos. 377 

Em relação ao sistema operacional, o TALAV utilizaria um sistema muito 

simples, que poderia ser manejado até por uma criança, tal como um elevador. O 

passageiro, para desembarcar, simplesmente apertaria um botão, correspondente à estação 

desejada, e o TALAV faria um ponto de parada naquele local.  

O TALAV poderia ser utilizado como ligação entre os bairros de uma cidade, 

desafogando o tráfego. Em distâncias de até mil quilômetros, seria mais econômico que 

um avião, pois poderia cobrir o percurso em pouco mais de três horas, a uma velocidade 

de 300 quilômetros horários. A ligação entre aeroportos distantes não seria a única 

utilização prevista para o TALAV, pois sem nenhuma dúvida ele traria grandes 

benefícios aos locais que seriam interligados, com rapidez muito maior do que a do 

ônibus e a do automóvel, e a custos bem interessantes. A sua utilização na ligação entre o 

centro da cidade de São Paulo e os municípios do ABC seria excelente, pois a capital 

tendia a centralizar cada vez mais as atividades de toda a área metropolitana, e haveria 

                                                           
376 “TALAV: Proposta Brasileira para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, pp. 6-7. 
377 Ibidem. 



Capítulo 6 – Alguns Projetos do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos 

 

251

  
 

uma redução no fluxo diário de veículos entre os municípios vizinhos e o centro de São 

Paulo. 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
378 “TALAV: Proposta Brasileira para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, pp. 6-7. 

FIGURA 40: FOTO DO PROTÓTIPO DO TALAV 

FONTE:  A CONSTRUÇÃO EM  SÃO PAULO, (25 Mai. 1972), p. 28 
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6.7. A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO TALAV EM SÃO PAULO 

 

Em um encontro entre o professor Rigoberto Soler Gisbert, Chefe do 

Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos da Faculdade de Engenharia Industrial 

e coordenador do projeto TALAV, e o Prefeito da cidade de São Paulo, engenheiro Faria 

Lima, surgiu a primeira idéia da construção e utilização do aerotrem, para efetuar a 

ligação entre o aeroporto supersônico de Viracopos e o centro de São Paulo.  

O objetivo era evitar que os passageiros de companhias aéreas, que tivessem 

conexões de vôos no aeroporto de Congonhas, fossem obrigados a enfrentar um traslado 

desconfortável até a capital, que era feito por meio de ônibus e geralmente em um trânsito 

congestionado e complicado. 379 Soler afirmava que o TALAV poderia ligar os 

aeroportos de Congonhas e Viracopos em menos de meia hora, assim como facilitaria 

extraordinariamente a ligação entre cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. 380 

 Considerando que o TALAV, por ser movido a hélice ou a jato e não possuir 

rodas, deveria ser  submetido a exaustivos testes de curvas, declives, ventos laterais e 

frenagem, Soler  estimava que no prazo de um ano o TALAV viria a ser testado sobre um 

trilho de concreto, a ser construído pelo Departamento em uma área livre muito ampla, 

dentro do próprio campus da Faculdade de Engenharia Industrial.381  

Uma outra possibilidade de construção de uma pista para testes seria na Restinga 

da Marambaia, no Estado da Guanabara, local que reuniria condições excepcionais para 

tal tipo de experiências, onde seria feita a instalação de uma via experimental de 10 

quilômetros, para início dos testes do protótipo. 382 Essa via experimental ficaria situada 

                                                           
379 “TALAV: Proposta Brasileira para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, pp. 6-7. 
380 Ibidem. 
381 Ibidem. 
382A Guanabara foi um Estado do Brasil de 1960 a 1975, no território do atual município do Rio de Janeiro. Com a 

mudança da capital para Brasília, em 21 de abril de 1960, o município do Rio de Janeiro tornou-se o Estado da 

Guanabara, de acordo com as disposições transitórias da Constituição de 1946 e com a Lei nº 3.752, de 14 de abril de 

1960. O Estado da Guanabara foi o único caso no Brasil de uma cidade-estado. 
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praticamente sobre o traçado da rodovia Rio – Santos, o que seria interessante para um 

aproveitamento futuro de mais um caminho que se abriria para o turismo brasileiro. 383 

Uma vantagem econômica significativa no custo do projeto era o preço das vias 

por onde correria, pois o TALAV transitaria em pista dupla, uma sobreposta à outra, para 

possibilitar a ida e a volta, fabricada em vigas de concreto armado ou protendido, 

pesando vinte toneladas cada uma. Nos preços correntes na época, para construir uma via 

entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro seria necessário um investimento da 

ordem de Cr$ 500 milhões de cruzeiros. 384 

 A proposta inicial apresentada pelo engenheiro Milton Mautoni para a construção 

das vias se baseava nos modelos dos aerotrens franceses, em forma de Ω invertido. No 

entanto, o projeto basileiro considerou que aquele modelo ocuparia um espaço interno do 

aerotrem, além de incomodar os passageiros que quisessem atravessá-lo de um lado para 

outro. Dessa maneira, enquanto nos projetos existentes em outros países o trilho era 

colocado dentro do trem, no TALAV acontecia justamente o contrário, era o trem que ia 

dentro do trilho. Isso representava uma grande vantagem porque, inclusive, 

proporcionava maiores facilidades para manobras e trocas de vias. Levando em conta 

essas vantagens, o professor Mautoni e os engenheiros da Rossi Engenharia, que 

colaboraram nos trabalhos de cálculo da via, optaram pelas armações de cimento em 

forma de T. Essa configuração do perfil da via evitava o trabalho de terraplenagem, 

pavimentação e utilização de trilhos empregados nas ferrovias, bastando abrir uma trilha 

para colocar os blocos pré-fabricados de concreto armado.  

 

6.8. O INTERESSE DO GOVERNO BRASILEIRO 

 
O Brasil estava, nessa época, em plena ditadura militar. O presidente Emilio 

Garrastazu Médici, ao tomar conhecimento do projeto TALAV, interessou-se a tal ponto 

que determinou ao Ministério da Indústria e Comércio que concedesse uma verba 

                                                           
383 “Paraná Conhecerá o Novo Trem”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (4 Jul. 1972), [Caderno] Ensino e Saúde, p. 

22. 
384 “Milhão para o TALAV: Proposta Brasileira para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, 

pp. 6-7. 



Capítulo 6 – Alguns Projetos do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos 

 

254

  
 

totalizando Cr$ 923.000,00 que foi destinada exclusivamente ao desenvolvimento do 

projeto e fez parte integrante do Orçamento da União. 385 Ao que parece, o Presidente 

Médici tinha a idéia de instalar linhas de aerotrem em todo país, começando por Brasília, 

para que as interligações ficassem mais rápidas, econômicas e eficientes. 386 

O governo Médici dispunha de uma política de incentivo à pesquisa, e o 

desenvolvimento em tecnologia era considerado fundamental para o progresso do país. 

Essa política, que era pré-existente, pôde ser constatada no pronunciamento do ministro 

João Paulo dos Reis Veloso, quando da abertura da III Conferência Interamericana de 

Tecnologia dos Materiais, realizada no mês de agosto de 1972 no Estado da Guanabara. 

Esta conferência reuniu aproximadamente oitenta especialistas latino-americanos, foi 

coordenada pelo Instituto de Pesquisas do Sudoeste dos Estados Unidos e patrocinada 

pela Fundação Ford, Corporação Instron, Fundação Nacional da Ciência dos Estados 

Unidos e Organização dos Estados Americanos - OEA. 

Na palestra de abertura da conferência, o ministro João Paulo dos Reis Veloso 

sustentou a idéia de que os países subdesenvolvidos não deviam mais se limitar a 

importar as tecnologias criadas pelas nações desenvolvidas, e destacou a criação no 

Brasil, por decreto presidencial, do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. Este plano contaria, no período de 1972 a 1974, com recursos da ordem de 

2,2 bilhões de cruzeiros. Esses recursos permitiriam fortalecer as empresas públicas e 

fornecer suporte financeiro às empresas privadas, para que ambas pudessem promover, 

renovar e modernizar as estruturas, visando absorver novas tecnologias. 387 

Atendendo à ordem do Governo, o Fundo de Amparo à Tecnologia financiou para 

a Faculdade de Engenharia Industrial, no ano de 1971, a referida verba de Cr$ 

923.000,00,  destinada à construção de um protótipo do TALAV. Ele seria  movido a 

hélice ou a jato, e trafegaria, sem rodas, sobre um monotrilho de concreto, podendo 

completar o  percurso de viagem entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo em 

                                                           
385 “Milhão para o TALAV: Proposta Brasileira para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, 

pp. 6-7. 
386 “Trem Aerodinâmico no Jubileu da FEI”. São Bernardo do Campo, Diário do Grande ABC, (4 de nov. de 1971), p. 

1. 
387 “Tecnologia é Indispensável”. São Paulo, O Estado de São Paulo, [Caderno] Ensino e Saúde, (15 Ago. 1972), p. 20. 
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aproximadamente uma hora. O projeto, pioneiro na América do Sul, seria desenvolvido 

por estudantes e professores do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos da 

FEI, em São Bernardo do Campo. O plano de aplicação de recursos foi aprovado pelo 

secretário geral da Indústria e Comércio, Luiz de Magalhães Botelho e elaborado 

segundo um convênio firmado entre o Ministério do Planejamento e o Instituto Nacional 

de Tecnologia. 388  

O projeto previa uma grande ampliação posterior, pois dependendo de sua 

viabilidade, o TALAV seria implantado no sistema viário nacional. A verba seria 

empregada na compra de material – concreto, alumínio e fibras de vidro – e na 

remuneração de técnicos especializados. O protótipo inicial do TALAV era 

dimensionado para transportar até 30 pessoas e atingiria uma velocidade de 150 

quilômetros horários. Era prevista também a construção de um outro modelo, com 

capacidade para 200 pessoas e que poderia atingir a velocidade de 300 quilômetros 

horários.  

As atividades de construção do protótipo do TALAV foram iniciadas em 1971, 

ano em que a Faculdade de Engenharia Industrial, coincidentemente, completava seu 

jubileu de prata, vinte e cinco anos de existência. Nesse ano, a área construída no campus 

de São Bernardo do Campo era de 19.211 metros quadrados, dentro de uma área total de 

232.000 metros quadrados. A FEI contava com 286 professores, 4.100 alunos 

matriculados e já havia formado 2500 engenheiros.  389 

 O governador do Estado de São Paulo, Sr. Laudo Natel, acompanhado do Dr. 

Luiz Arrobas Martins, da professora Dra. Esther de Figueiredo Ferraz, secretária da 

Educação do Estado, e de outras autoridades, visitou no mês de novembro de 1971 o 

campus da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. Essa visita 

foi acompanhada pela reportagem do jornal O Diário do Grande ABC e não era apenas 

de cortesia, pois claramente havia interesse do governador em apreciar o funcionamento 

                                                           
388 “Engenheiro vem Tratar do Aerotrem”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (18 mai. 1971), [Caderno] Local, p. 21. 
389 “A FEI Faz 25 Anos”. São Paulo, O Estado de São Paulo. (4 nov. 1971), [Caderno] Ensino e Saúde, p. 27.  
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do protótipo, já concluído, e examinar o estágio no qual se encontrava o desenvolvimento 

do projeto do TALAV.  390 

Os primeiros testes do protótipo do TALAV foram realizados ainda no ano de 

1971, com um modelo reduzido, construído em madeira, dez vezes menor do que o 

protótipo real. Esse modelo reduzido era operado por controle remoto, flutuava e 

deslocava-se sobre a superfície de uma mesa especial. Aguardava-se a realização dos 

testes reais para o ano de 1972. 

 

 6.9. A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO TALAV  EM BRASÍLIA  

 

[...] “O TALAV, esse veículo intermediário entre o trem e o 

avião, também impressionou o Governador do Distrito Federal, 

Hélio Prates da Silveira, quando lhe foi apresentada uma 

miniatura do aerotrem e exibido, na sala de reuniões do Palácio 

do Buriti, um filme de oito milímetros, mostrando todo o trabalho 

de pesquisa e experimentação do modelo e também do protótipo 

que estava sendo construído no Departamento de Estudos e 

Pesquisas da FEI de São Bernardo do Campo, com apoio do 

Ministério da Indústria e Comércio. Os técnicos que coordenaram 

a demonstração informaram que o protótipo já se encontrava em 

fase de ensaios, na cidade de São Bernardo do Campo, com a 

utilização de uma plataforma elevada. Até o fim do ano de 1972 

deveria ser construída uma pista de mais de um quilômetro para 

as experiências.” [...] 391 

 

[...] “E acertaram em cheio: no Palácio do Buriti, em Brasília, na 

semana passada, o governador Prates da Silveira era o mais atento 

dos expectadores de um curto filme que mostrava todo o trabalho 

                                                           
390 “Trem Aerodinâmico no Jubileu da FEI”. São Bernardo do Campo, Diário do Grande ABC, (4 de nov. 1971),  p. 1. 
391 “Estudantes Criaram Meio Termo Entre o Ônibus e o Avião”. Rio de Janeiro, O Globo, (15 abr. 1972), p. 13. 
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de pesquisa e experimentação do modelo e do protótipo que estão 

sendo construídos em São Bernardo do Campo. O governador 

exclamou ‘Maravilhoso!, quando viu funcionar na sala de 

reuniões uma miniatura do TALAV (Trem Aerodinâmico de Alta 

Velocidade). E concordou com o Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal, que fez o convite para uma exibição: era, sem dúvida, o 

transporte ideal para levar o pessoal administrativo da Esplanada 

dos Ministérios para Taguatinga, cidade satélite, a 30 quilômetros 

de distância.” [...] 392 

 

  Para o Distrito Federal, a proposta era a seguinte: o TALAV, numa primeira fase, 

transportaria o pessoal administrativo da Esplanada dos Ministérios até a cidade-satélite 

de Taguatinga, numa velocidade de 100 km/h, perfazendo em 20 minutos o trajeto que os 

ônibus percorriam em 50 minutos. Depois, seria estendido de Taguatinga para Guará e 

Tabatinga. 393 Nessa ocasião, o arquiteto Sérgio Bernardes também demonstrou 

entusiasmo com o TALAV e ofereceu a sua colaboração aos autores do projeto, 

concordando com os idealizadores, que consideravam a cidade de Brasília como ideal 

para a sua implantação:  

 

[...] “O arquiteto Sérgio Bernardes já tem uma opinião sobre o 

assunto, manifestada depois da exposição: “A idéia é genial e se 

enquadra perfeitamente na arquitetura de Brasília”. E se 

prontificou a fazer um estudo conjunto com o grupo executor do 

projeto de urbanização e implantação de veículos. Por isso não 

será nenhuma surpresa se, dentro de dois anos, segundo cálculos 

dos engenheiros, veículos de estrutura de alumínio, leves, 

movidos a motor elétrico, estiverem circulando em vias 

                                                           
392 “Brasília Estuda o Aerotrem da FEI”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (27 abr. 1972), [Caderno] Local, p. 33.  
393 “TALAV: Proposta Brasileira Para Desafogar o Trânsito de Superfície”. A Construção em São Paulo, pp. 6-7. 



Capítulo 6 – Alguns Projetos do Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos 

 

258

  
 

suspensas, em concreto pré-moldado, a seis metros de altura, na 

Capital Federal.” [...] 394 

 

No entanto, após a promessa de utilização do TALAV em Brasília, e a sua 

demonstração no gabinete do governador do Distrito Federal, nada mais foi tratado a esse 

respeito, e o assunto caiu no esquecimento. 

 

6.10.  O INTERESSE DA PREFEITURA DE CURITIBA EM CONHECER O 

TALAV 

 

 Uma comissão de estudantes da Faculdade de Engenharia Industrial viajou no mês 

de julho de 1972 para Curitiba, atendendo a um convite de Jaime Lerner, prefeito daquela 

cidade. Pretendiam explicar às autoridades municipais os princípios de funcionamento do 

TALAV, porém desconheciam as possibilidades de implantação desse transporte naquela 

capital. Nessa visita, a comissão se reuniu com o prefeito, com as autoridades de trânsito 

e com os técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Urbanismo. 395  

O grande interesse demonstrado pela imprensa e pela população de Curitiba a 

respeito do TALAV pode ser comprovado pelas reportagens da época, especialmente no 

jornal O Diário do Paraná, que publicou no dia 17 de agosto de 1972 uma reportagem 

intitulada “TALAV – Transporte do Futuro”, com os seguintes dizeres: 

 

[...] “A gente via e vê muita ficção científica, ficava e ainda fica 

sonhando com o automóvel voador, o helicóptero individual, o 

trem veloz que não faz barulho nem tem rodas, e outros meios de 

transporte igualmente ideais e aparentemente utópicos. Dizemos 

aparentemente utópicos porque, se ainda não sabemos da 

existência do helicóptero que nos permita, a cada um, levantar 

                                                           
394 “Brasília Estuda o Aerotrem da FEI”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (27 abr. 1972), [Caderno] Local, p. 33. 
395 “Paraná Conhecerá o Novo Trem”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (4 Jul. 1972), [Caderno] Ensino e Saúde, p. 

22. 
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vôo quando e como quisermos, de onde quisermos; se ainda não 

ouvimos notícias do automóvel voador; já vimos, e qualquer um 

de vocês que nos lêem também poderão ver, a maravilha chamada 

TALAV.” [...] 396 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A razão desse entusiasmo é que a comunidade daquela cidade havia tomado 

conhecimento do aerotrem na ‘Feira Brasil Export 72’, onde o protótipo do TALAV 

estava exposto. Uma semana antes do início desse evento, a Faculdade de Engenharia 

Industrial foi visitada pelo professor Miguel Colasuono, secretário da Economia e 

Planejamento do Estado de São Paulo, que veio conhecer o TALAV e vê-lo funcionar nas 

                                                           
396 “TALAV – Transporte do Futuro”. Curitiba, O Diário do Paraná, (17 ago. 1972), p. 25. 

FONTE: FOLHA DE SÃO PAULO, (9 Set. 1972),  p. 4. 

FIGURA 41: VISITA DO PRESIDENTE MÉDICI NA FEIRA ‘ B RASIL EXPORT 72’ 
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oficinas da Faculdade. O secretário representava o governador Laudo Natel, e estava 

acompanhado de membros do Conselho Estadual de Tecnologia. Havia grande 

expectativa por essa visita, pois dela poderia surgir um financiamento do Fundo de 

Desenvolvimento Tecnológico do Estado de São Paulo, para garantir a continuidade do 

projeto do primeiro aerotrem brasileiro. O Sr. Miguel Colassuono anunciou que no prazo 

de 60 dias seria construída uma via experimental para que fossem realizados os testes do 

protótipo, porém essas promessas não se concretizaram.  

 A presença do presidente Médici na ‘Feira Brasil Export 72’ foi noticiada pelos 

grandes jornais do país:  

 

[...] “No dia 9 de setembro de 1972 o Presidente Médici assistiu a 

uma pequena demonstração do aerotrem TALAV, criado pela 

Faculdade de Engenharia Industrial, e prometeu dar todo o apoio 

ao projeto da instalação do novo veículo em São Paulo e em 

Brasília, onde ligaria o aeroporto ao centro da cidade. O ministro 

da Indústria e Comércio, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, 

mostrou-lhe o funcionamento e as vantagens do aerotrem, 

explicando-lhe sobre o projeto de sua instalação nessas duas 

cidades. O presidente chegou ao Anhembi às 9 horas e 30 minutos 

acompanhado pelos ministros dos Transportes, Coronel Mario 

Andreazza, e da Indústria e Comércio, Marcus Vinicius Pratini de 

Moraes; pelo governador Laudo Natel; pelo chefe da Casa 

Militar, João Batista de Figueiredo; chefe da Casa Civil, sr. Leitão 

de Abreu; chefe do SNI, gen. Carlos Alberto Fontoura, 

acompanhados de suas respectivas esposas, e outras autoridades 

civis e militares. A comitiva foi recebida pelo ministro Delfim 

Neto, que aguardava desde as 9 horas. Muito sorridente, o 

presidente cumprimentou os funcionários dos stands, acenando-

lhes a mão. De terno cinza, seguiu o ministro Andreazza que lhe 
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indicou as escadas para a sacada do pavilhão, de onde assistiu a 

demonstração do TALAV.”  [...] 397 

 

 O impacto que o TALAV produziu pode ser notado nas seguintes declarações de 

repórteres do jornal O Diário do Paraná, que publicaram as seguintes matérias:  

  

[...] “Na semana passada, acompanhado de outros jornalistas 

brasileiros, visitamos São Paulo para conhecer de perto os 

bastidores da FEIRA BRASIL EXPORT 72, vimos de perto o 

extraordinário TALAV, e ficamos sabendo algumas coisas a seu 

respeito. O modelo que vimos em fase de acabamento é proposto 

para o uso entre os aeroportos e as cidades, fazendo a ligação com 

os sistemas de transporte urbanos já existentes. É um veículo 

auto-deslizante, que se move sobre um colchão de ar, levando 20 

passageiros a velocidades superiores a 200 quilômetros por hora. 

Pelo modelo miniatura levado para ser fotografado no cenário de 

Brasília, como pela fotografia tirada há pouco, já nos retoques 

finais, qualquer um pode ver que beleza de linhas tem o 

TALAV.” [...] “Pesando 3.000 quilos, quando suspenso sobre o 

colchão de ar, pode ser empurrado com a mão, por qualquer 

pessoa!” [...] “De 4 a 15 de setembro, será realizada a Feira 

Brasileira da Exportação, a já famosa BRASIL EXPORT 72. E o 

TALAV não é um produto de exportação – não é, ainda, mas 

quem nos dirá que dentro de alguns anos os japoneses, suecos, 

americanos, não queiram comprar o nosso TALAV? – é de tal 

maneira evidente a tecnologia brasileira, é tão digna de nosso 

orgulho, que mereceu um lugar especial no Pavilhão de 

Exposições do Parque Anhembi, figurando como mais uma 

                                                           
397 “Médici Entusiasmado com a Tecnologia Nacional”. São Paulo, Folha de São Paulo, (9 Set. 1972), [Caderno] 

Economia, p. 10.     
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atração na BRASIL EXPORT 72; pode ser visto e admirado por 

todos quantos forem até lá conhecer outras muitas amostras da 

pujança do Brasil. Mas qualquer um de vocês que nos lêem 

poderão ver a maravilha chamada TALAV.” [...] 398 

 

 O TALAV impressionou não apenas as autoridades de Curitiba, mas todos os 

visitantes daquela exposição, seja pela novidade tecnológica que apresentava, pelo menos 

para o público brasileiro, como pelo fato de ser um trem que se locomovia sem rodas. A 

imprensa de São Paulo deu grande destaque a esse evento, apesar de o TALAV que 

estava sendo exibido no Parque do Anhembi ser ainda um projeto, e certamente sofreria 

muitas modificações, antes de poder ser construído em escala industrial. 399  

Nessa época o aerotrem francês de Bertin, como citamos anteriormente, estava em 

um estágio bem avançado, e talvez a exibição do TALAV nessa exposição fosse para 

demonstrar aos quatro mil empresários que estariam presentes naquele evento que o 

Brasil também tinha condições de fabricar o seu próprio aerotrem.  

 

[...] “Os empresários de 79 países que virão para a exposição 

Brasil-Export 72, no Anhembi, conhecerão o TALAV, o primeiro 

aerotrem brasileiro. Quem for à Feira Brasileira de Exportação, a 

partir do dia 4 de setembro no Parque Anhembi, verá, entre os 

milhares de produtos que o Brasil tem a exportar, um que só será 

exportado daqui a algum tempo: um estranho veículo sem rodas, 

de linhas bonitas e modernas, com duas turbinas em cima, como 

um avião a jato de cabeça para baixo, e tão leve que até uma 

criança seria capaz de empurrá-lo com um dedo. É o protótipo do 

primeiro aerotrem brasileiro, o TALAV, que está sendo 

construído pelos alunos da Faculdade de Engenharia Industrial de 

São Bernardo do Campo. TALAV é uma sigla derivada de ‘trem 

                                                           
398 “TALAV – Transporte do Futuro”. Curitiba, O Diário do Paraná, (17 ago. 1972), p. 25. 
399 “TALAV  Começa a Viajar, e o Mundo Todo Vai Vê-lo”. São Paulo, Jornal da Tarde, (28 Ago. 1972), p. 38. 
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aerodinâmico leve de alta velocidade’. Esse trem flutua sobre um 

fino colchão de ar que ele mesmo produz e é impulsionado (a 

velocidades que hoje podem atingir 300 quilômetros horários e, 

no futuro, até 400) por turbinas a jato.” [...] “Para suspender o 

vagão – que atualmente mede 15,40 metros de comprimento, 2,20 

metros de largura, tem a altura máxima de 2,86 metros e pesa três 

toneladas – foi utilizado um motor comum de automóvel marca 

‘Corcel’. O vagão fica suspenso sobre um colchão de ar, entre 15 

a 20 centímetros do chão. Para movimentá-lo, os alunos da 

Faculdade de Engenharia Industrial  usaram turbinas de um avião 

‘Paris’, emprestadas pela Força Aérea.” [...] “Só que, como não 

será possível montar os trilhos especiais sobre os quais o aerotrem 

funcionará, o TALAV apenas se elevará do solo e ficará 

flutuando, quando for ligado, em horários especiais, seu motor de 

sustentação.” [...] 400 

 

6.11. OS TESTES COM O TALAV 

 

 A restinga da Marambaia, no Estado da Guanabara, parecia estar definida pela 

equipe da Faculdade de Engenharia Industrial como o local onde o TALAV seria 

submetido aos testes, ao custo estimado de Cr$ 2,307 milhões. O motivo para a escolha 

desse local é que a restinga se localizava à margem da rodovia Rio-Santos, e se os testes 

fossem aprovados, a pista para o aerotrem poderia ser construída lateralmente, ao longo 

de toda a rodovia, e já ficaria pronto, de forma imediata, um novo meio de transporte 

rápido entre as baixadas fluminense e santista. Nessa região eram abundantes os rios e 

alagadiços, e as condições geográficas e topográficas eram propícias para a implantação 

de pistas destinadas a veículos aerodeslizantes.  

A utilização do TALAV nessas regiões representaria um transporte rápido, de 

fácil implantação, cobrindo longas distâncias, com custos baixos de operação e 

                                                           
400 “TALAV Começa a Viajar, e o Mundo Todo Vai Vê-lo”. São Paulo, Jornal da Tarde, (28 Ago. 1972), p. 38. 
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instalação, o que poderia incentivar a implantação de novas indústrias e incrementar a 

integração nacional. A pista teria uma extensão de vinte quilômetros e a sua construção 

seria simples e de baixo custo. Os engenheiros da Faculdade de Engenharia Industrial 

afirmavam que, percorrendo os dois primeiros quilômetros de pista, o TALAV atingiria a 

sua velocidade de cruzeiro, estimada em 240 km/h, e que para completar toda a bateria de 

testes a pista total deveria ter um comprimento de pelo menos vinte quilômetros de 

extensão. 401 

A programação de testes permitiria a realização de ensaios de curva e aclive, e 

sendo realizados ao nível do mar, os técnicos estariam impondo aos motores as piores 

condições de funcionamento, em função da densidade do ar, ou seja, se fosse aprovado 

em uma pista naquelas condições, o TALAV também estaria aprovado para qualquer 

outra altitude. Os testes também iriam determinar muitos detalhes importantes, como o 

desgaste da pista, as vibrações, o consumo de combustível e o desempenho global dos 

equipamentos. 402 

A expectativa era de que, uma vez aprovado, o TALAV já pudesse ser fabricado 

em série pela indústria brasileira e começasse a ser implantado nas principais capitais do 

país.  O veículo foi projetado de tal maneira que, logo após os testes, poderia entrar em 

produção industrial, pois tudo foi planejado de forma a facilitar a sua industrialização: a 

sua construção modular, o perfil já estudado com ferramentas de extrusão próprias e 

mesmo as partes dianteira e traseira, que eram modeladas em fibra de vidro, tinham os 

moldes já prontos. Apesar de o veículo exigir elementos altamente especializados no seu 

projeto, a execução podia ser feita por uma mão de obra até sem especialização nenhuma, 

e a sua  produção em série dependeria de decisão do governo federal, que definiria quem 

iria fabricar o veículo. Evidentemente a Faculdade de Engenharia Industrial não teria 

interesse nesse aspecto industrial, uma vez que não era esse o objetivo das suas pesquisas. 
403 

 

                                                           
401 “TALAV – O Trem Sem Rodas”. Transporte Moderno, p. 27. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
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6.12. A PROPOSTA DE LIGAÇÃO ENTRE AS CIDADES DE SÃO PAULO E DE 

SANTOS  

 

 O Secretário dos Transportes do Estado de São Paulo, Engenheiro Paulo Salim 

Maluf, declarou na cidade de Paris, no dia 3 de outubro de 1972, que vinha mantendo 

contatos com as autoridades francesas e inglesas para melhorar as condições viárias e de 

segurança nas estradas paulistas. Os diretores do Banco do Estado de São Paulo e das 

empresas Desenvolvimento Rodoviário Sociedade Anônima - DERSA e Ferrovia Paulista 

Sociedade Anônima - FEPASA haviam assinado, em Londres, um contrato de 

financiamento de 77 milhões de dólares, destinado às obras de infraestrutura rodoviária e 

ferroviária em São Paulo.  

Uma parte dessa importância se destinava à construção da rodovia dos Imigrantes, 

uma ligação rodoviária entre São Paulo e Santos, que seria o grande corredor de 

exportação para o comércio exterior brasileiro, e o outro contrato, de 47 milhões de 

dólares, se destinaria às obras ferroviárias às quais o governador Laudo Natel dava 

prioridade. Estava prevista uma nova linha ferroviária ligando as cidades de Ribeirão 

Preto e Uberaba, e outras ligações que trariam ao Estado de São Paulo condições de 

competir em âmbito internacional, no que se referia ao transporte de carga, 

principalmente para o porto de Santos. Nessa viagem a Paris, o secretário Maluf visitou 

diversos sistemas de transportes na França, entre eles o aerotrem e o trem movido a 

turbina, que julgava interessante, pois no turbo-trem, ou seja, no trem movido a turbina, a 

composição podia desenvolver velocidades médias até 50% superiores às velocidades 

médias convencionais de locomotivas movidas a motores diesel. Esses sistemas já 

estavam instalados nas ferrovias francesas há mais de um ano e também estavam sendo 

instalados experimentalmente em trens ingleses, canadenses e americanos. Da mesma 

maneira, a visita que fizeram ao TALAV pretendia resultar em um estudo de viabilidade 

econômica da implantação de algum trecho, provavelmente o trecho que naquela época 

era o de tráfego mais denso do Brasil, entre São Paulo e a cidade de Santos. 404 

                                                           
404 “Maluf Anuncia em Paris os Estudos: Aerotrem entre São Paulo e Santos”. São Paulo, O Diário de São Paulo, (3 

Out. 1972), p. 6.  
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6.13. A PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO TALAV NA FEIRA PE RMANENTE 

DE AMOSTRAS – FEPAM 

 

Um grupo de empresários, coordenado por João Kuhn e Francisco Vicente de 

Paula Azevedo, resolveu criar em São Paulo, entre o bairro da Penha e o município de 

Guarulhos, numa área com mais de um milhão de metros quadrados, uma ‘Feira 

Permanente de Amostras’, a Brazil World Fair São Paulo. O público alvo seria formado 

pelos executivos ligados às indústrias, que eram obrigados constantemente a viajar para o 

exterior, para tomar contato com as inovações em máquinas e equipamentos que estavam 

sendo lançados no mercado. Além de evitar a viagem ao exterior, o executivo poderia 

levar toda a sua família ao local da Feira, pois encontraria uma grande gama de atrativos.  

O empreendimento se localizaria próximo à Via Dutra, foi orçado em oitenta 

milhões de dólares e a sua construção seria realizada em duas fases. Na primeira fase, a 

área adquirida seria transformada num gigantesco parque turístico-recreativo, com a 

construção de restaurantes, lanchonetes, churrascarias, locais próximos para piqueniques 

e pequenos pavilhões, onde seriam instalados aparelhos importados de diversões 

eletrônicas.  

Nos quatrocentos mil metros quadrados de área do empreendimento haveria 

abundância de água, distribuída em diversos lagos, destinados à prática de várias 

modalidades de divertimentos náuticos, tais como trenó aquático, pedalinhos, catamarãs, 

trenzinhos náuticos e planejava-se a construção de uma cópia fiel da tradicional barcaça 

que navegava pelo rio Mississipi, nos Estados Unidos da América. A principal atração, de 

acordo com o plano dos empresários, deveria ser o TALAV, que sairia da Via Dutra e 

contornaria o terreno, chegando até perto da estação Engenheiro Goulart, da Estrada de 

Ferro Central do Brasil. O projeto previa a utilização do TALAV que, movido com uma 

turbina e deslocando-se sobre um colchão de ar, teria um custo aproximado de três 

milhões de cruzeiros. Se fosse instalado no tempo previsto, seria o primeiro a entrar em 
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funcionamento no Brasil, e para tanto havia um orçamento previsto de doze milhões de 

cruzeiros. Este projeto não foi levado adiante.  405 

 

6.14. A PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO TALAV NA CIDADE D E  

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 

 Surgiu no ano de 1973 uma oportunidade de implantar uma linha do TALAV 

cobrindo uma distância de vinte e sete quilômetros na cidade de São José dos Campos. 

Tratava-se de uma distância pequena, se comparada àquelas previstas para as linhas do 

aerotrem, mas esse fato não inviabilizava a sua utilização, uma vez que o principal 

objetivo era interligar as vinte e uma indústrias existentes naquela cidade com os bairros 

mais populosos. O projeto do TALAV concorreria com outros grupos internacionais, 

também interessados no projeto, que eram o grupo americano Westinghouse Transit 

Expressway e o consórcio nipo-germânico Hitachi Alweg.  

 A prefeitura de São José dos Campos constatou que a região apresentava um 

grande desenvolvimento industrial e, considerando o crescimento populacional, concluiu 

que o TALAV deveria suportar o transporte de massa, que se aproximaria dos oitenta mil 

passageiros por dia no ano de 1977. Esse era o real motivo pelo qual o prefeito Sobral de 

Oliveira queria implantar o TALAV naquela região, pois o transporte das massas que se 

locomoviam no eixo da Via Dutra absorvia vultosos investimentos, pela necessidade de  

contratação de ônibus para transportar os funcionários das indústrias da cidade. O 

investimento que se faria no aerotrem seria justificado e pago pela economia do que se 

gastaria com as empresas de transporte especial. 406   

 Atendendo ao convite do prefeito, um grupo de técnicos da Faculdade de 

Engenharia Industrial, chefiado pelo engenheiro Rigoberto Soler Gisbert, visitou a cidade 

de São José dos Campos no dia 8 de junho de 1973, e expôs o projeto TALAV, 

ressaltando que uma das vantagens do projeto era ser brasileiro, portanto em condições de 

ser construído a baixo custo, por “dispensar a tecnologia estrangeira”, evidentemente  

                                                           
405 “Enfim, Um Supermercado Para Mostrar a Indústria”. Transporte Moderno, p. 6.  
406 “São José pode Instalar o TALAV”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (7 Jun. 1973), [Caderno] Local,  p. 2.  
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querendo afastar os concorrentes estrangeiros. Como havia a previsão de que em 1977 a 

cidade deveria ter uma população superior a 400 mil habitantes, esse fato recomendaria a 

imediata tomada de providências em relação ao sistema de transporte rápido de massa. 407  

  Se fosse instalada a via para o TALAV ao longo da rodovia Dutra, ele atenderia a 

mais de vinte indústrias que, se situavam naquela área e desafogaria, dessa forma, o 

trecho da rodovia localizado em São José dos Campos. O prefeito revelou-se 

entusiasmado por ver a engenharia nacional desenvolver um trabalho de elevado padrão 

tecnológico, num setor de tanta importância para o país, e declarou que iria procurar 

interessar os grupos financeiros de São José dos Campos para implantar o TALAV. 408 

Como aconteceu com todas as outras propostas para a utilização do TALAV, esta 

também não teve desdobramentos e não veio a se concretizar.  

  

6.15. O INTERESSE DE IMPLANTAÇÃO DO TALAV  NA CIDADE DO RECIFE,  

EM PERNAMBUCO 

 

 O Secretário do Planejamento do Estado de Pernambuco, Arnaldo Barbalho, 

visitou o campus da Faculdade de Engenharia Industrial no dia 20 de junho de 1973, para 

conhecer o projeto TALAV, e demonstrou grande interesse quanto ao uso do TALAV na 

capital pernambucana. 

 O presidente da República Emílio Garrastazu Médici havia assinado, na véspera, 

um decreto em que aprovava o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, o PBDCT, em uma solenidade no Palácio do Planalto, e o Brasil iria 

investir Cr$ 4,3 bilhões no biênio 1973/74 em pesquisas e projetos a serem programados 

por oito ministérios. Quanto ao destino desses recursos, 28% seriam aplicados em 

tecnologia industrial; 22% na pesquisa fundamental e de pós-graduação, 16,4 % no 

desenvolvimento de novas tecnologias, 11,1% na tecnologia agrícola, 10 % na tecnologia 

                                                           
407 “TALAV, o Sistema de Transporte do Futuro”. São Paulo, Última Hora. (8 Jun. 1973), p. 8. 
408 “Monotrilho da Faculdade de Engenharia Industrial é Viável na Via Dutra”.  São Paulo, Folha de São Paulo, (10 

jun. 1973), [Caderno] Interior, p. 28. 
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de infra-estrutura, 4,7% nas atividades de campo, 4,7% por cento em projetos especiais 

integrados e 2,9 % em programas de planejamento. 409 

O Ministro do Planejamento, Reis Velloso, declarou ao final daquela solenidade 

que o PBDCT era na realidade um capítulo do Plano Nacional de Desenvolvimento – 

PND, segundo os especialistas do setor, e fez um apelo à compreensão e solidariedade 

dos homens que faziam ciência e tecnologia, para que o plano pudesse atingir seus 

objetivos. 410 

Ao encerrar, em 20 de junho de 1973 em São Paulo, o II Seminário de Pesquisas e 

Análise de Conjuntura, o ministro afirmou aos participantes ser necessário que o Brasil 

perdesse o medo de fazer análises e previsões, em curto prazo, e que se devia racionalizar 

e organizar os vários institutos de pesquisa existentes no país, de modo a colaborar mais 

eficiente e diretamente com o Governo,  na fixação das metas oficiais.411 Ele afirmou 

textualmente que:  

 

[...] “O progresso científico e tecnológico está para o Brasil dos 

anos 70 como a emergência do processo de industrialização 

estava para o Brasil do imediato pós-guerra. O ministro 

considerou o PBDCT como uma força motora, muito maior que 

os maiores programas setoriais, importante para a humanização 

da vida urbana, para a superação da agricultura tradicional, para a 

realização dos objetivos de integração nacional e para 

instrumento decisivo para a conquista econômica do universo 

brasileiro, notadamente a Amazônia e o Nordeste, para a ação 

social nos campos da Educação, Saúde, Saneamento, Nutrição e 

para a consecução da melhor distribuição da renda em 

decorrência do próprio crescimento.” [...] 412 

                                                           
409 “TALAV  Interessa aos Pernambucanos”. São Bernardo do Campo, Diário do Grande ABC, (21 jun. 1973), p. 37. 
410 Ibidem. 
411 “Veloso: Racionalizar as Pesquisas”. São Paulo, Folha de São Paulo, (21 jun. 1973), [Caderno] Economia, p. 25. 
412 “Ciência e Tecnologia Terão 4,3 Bilhões”. São Paulo, O Estado de São Paulo, (26 jul. 1973), [Caderno] Ensino e 

Saúde, p. 26. 
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Dos 4,3 bilhões de cruzeiros destinados pelo Plano para o biênio 1973/1974, 65,8 

por cento seriam cobertos com recursos dos próprios Ministérios; 23,3 por cento com 

recursos provenientes de mecanismos financeiros internos; 6,1 por cento com recursos de 

outras fontes internas e os 4,8 por cento restantes seriam financiados com recursos de 

origem externa. 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem caberia desenvolver o 

projeto para a normalização ferroviária, à Rede Ferroviária Federal, realizar pesquisas 

sobre vagões e material rodante em geral, sobre via permanente, e sobre emprego de 

trações diesel e elétrica. Haveria ainda, no setor de transportes, projetos especiais sobre 

tecnologia de operações de metrô e do “Projeto TALAV”, tecnologia de veículos aero-

deslizantes. 414 Mais uma vez, os planos só ficaram nas promessas, nunca concretizadas. 

                                                           
413 “TALAV  Interessa aos Pernambucanos”. São Bernardo do Campo, Diário do Grande ABC, (21 jun. 1973), p. 37. 
414 “Energia, Transportes e Comunicações”. Artigo 22 do PBDCT da Presidência da República do Brasil, assinado em 

19 de junho de 1973 pelo presidente Emilio Garrastazu Médici. 

FONTE: O ESTADO DE SÃO PAULO, (26 Jul. 1973), p. 26. 

FIGURA 42: MÉDICI ASSINA O PLANO BÁSICO DE DESENVOL VIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 1973/1974 
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6.16. O PEDIDO DE PATENTE PARA O TALAV  

 

 A Fundação de Ciências Aplicadas obteve para o TALAV  uma carta patente, de 

número 27200110, emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 5 de 

janeiro de 1972.  Nesse documento, o TALAV era denominado ‘veículo aerodeslizante’, 

seu inventor  era o professor Rigoberto Soler Gisbert, era garantida a propriedade e uso 

exclusivo do privilégio, nos termos da legislação em vigor, pelo prazo de quinze anos. 

Ficavam ressalvados os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à 

novidade e utilidade. O memorial descritivo da carta patente era o seguinte:  

 

“Atualmente, diversas pesquisas têm-se efetuado no intuito de 

desenvolver veículos que possam deslocar-se sobre uma camada de 

ar, sendo ou não auto-dirigíveis, obtendo-se com isso substancial 

redução do atrito de rolamento. A presente patente tem por objetivo 

um veículo aerodeslizante, designado pela sigla ‘TALAV’ (Trem 

Aerodinâmico Leve de Alta Velocidade), no qual foram 

introduzidos uma série de aperfeiçoamentos para veículos 

aerodeslizantes. Tal Trem Aerodinâmico de Alta Velocidade foi 

projetado tendo em vista o transporte de passageiros, cargas ou 

afins, com rapidez, conforto e segurança, introduzindo em tais 

veículos aerodeslizantes aperfeiçoamentos técnicos que lhes 

confiram um desempenho mais econômico, seguro e eficiente. Luiz 

Carlos O. da Cunha Lima, Diretor de Patentes, e Urbano Ribeiro do 

Amaral, Chefe Div. Apoio Técnico.” 415 

 

A carta patente resumia o invento do TALAV da seguinte maneira: tratava-se de 

um trem aerodinâmico de alta velocidade que tinha como inovações essencialmente a sua 

plataforma auto-portante independente, que possuía nas extremidades estruturas 

periféricas que permitiam a proteção de passageiros e cargas contra choques longitudinais 

                                                           
415 Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Carta Patente número 27200110, de 5 de janeiro de 1972. 
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ou capotamentos. Tal plataforma permitia a fixação de recipientes destinados ao 

acondicionamento de cargas ou receber tais cargas diretamente sobre ela. A porta 

dianteira do TALAV deslocava-se por movimento axial, para permitir facilmente o 

embarque e desembarque de cargas ou passageiros. O truque de rolamento, lembrando 

respectivamente as letras T, I e U emborcado, quando visto de frente, de cima e de lado, 

era composto por chapas dobradas em formas geométricas prismáticas e de tronco 

piramidais. Ele continha as rodas que permitiam o deslizamento com atrito reduzido, as 

quais vinculavam o veículo à via, dando-lhe controle direcional e não permitindo que o 

mesmo se deslocasse verticalmente.A ligação do veículo com os truques era feita por 

juntas esféricas, as quais permitiam de maneira simplificada o desacoplamento do Trem 

Aerodinâmico de Alta Velocidade dos tanques, podendo este veículo – então, deslocar-se 

sobre superfícies planas e por vezes sobre a água. O sistema para captação de ar em sua 

estrutura periférica dianteira permitia a utilização da carga dinâmica do ar para auxiliar a 

sustentação, com conseqüente requisição de potência do sistema de insuflação e ainda 

possibilitando usá-lo como freio auxiliar e propulsor para marcha à ré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 43 – ESQUEMA INSERIDO NO PEDIDO DE PATENTE  

FONTE: ACERVO DO IPEI  
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FIGURA 44 - ESQUEMA INSERIDO NO PEDIDO DE PATENTE  

FONTE: ACERVO DO IPEI  

FIGURA 45 – ESQUEMA INSERIDO NO PEDIDO DE PATENTE  

FONTE: ACERVO DO IPEI  
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6.17. OS CAMINHOS E DESCAMINHOS - A FASE DAS INCERTEZAS 

 

 No ano de 1974 foram veiculadas notícias afirmando que o projeto TALAV seria 

paralisado, porém elas foram rapidamente desmentidas pela equipe de engenheiros da 

Faculdade de Engenharia Industrial. 416 A equipe afirmava isto com muita convicção, 

uma vez que o projeto era de interesse do governo brasileiro, sendo inclusive financiado 

por ele. Os técnicos, os estudantes da Faculdade de Engenharia Industrial e o governo 

estariam em entendimento e no mesmo nível de entusiasmo com relação ao projeto. A 

equipe do TALAV já havia tomado a iniciativa de pedir mais verbas junto ao Ministério 

do Planejamento, para que o sofisticado projeto fosse concluído o quanto antes. Deve-se 

notar que nessa época a inflação atingia níveis significativos, e que a importância de 

quase um milhão de cruzeiros que o TALAV recebeu ia sendo rapidamente consumida. 

Além disso, o dinheiro era liberado apenas em pequenas parcelas, que somente ficavam 

disponíveis após a comprovação de que as fases do cronograma estavam realmente 

terminadas, porém o saldo credor não era corrigido.  

 A verba que havia sido solicitada deveria ser aproveitada na execução da 

penúltima etapa do projeto: o ensaio. Essa fase deveria demorar aproximadamente dois 

anos, e depois da sua conclusão o TALAV seria implantado de forma definitiva. No 

entanto, apesar dos reiterados pedidos para a continuidade do projeto TALAV, as 

promessas feitas pelos setores governamentais não se concretizaram. A partir da chegada 

do General Ernesto Geisel à Presidência da República, todas as fontes de financiamento 

cessaram, de maneira surpreendente, e o projeto foi encerrado. Em um dos diversos 

encontros realizados na cidade do Rio de Janeiro, um importante assessor do presidente 

falou ao grupo de pesquisadores que o TALAV era um projeto “hercúleo” e não poupou 

elogios ao mesmo. Durante a reunião, este assessor foi chamado para fora da sala e 

momentos depois retornou, com a fisionomia mudada, e comunicou que não seria mais 

possível financiar o projeto. Quem teria influenciado nessa decisão? 417 

                                                           
416 “TALAV Não Para Porque Interessa ao Governo”. São Paulo, Correio Metropolitano, (15 mar. 1974), p. 3.  
417  Relato do engenheiro Heymann Antonio Pereira Leite, durante entrevista realizada no dia 28 de abril de 2006. 
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 É necessário compreender que os projetos idealizados pelo professor Rigoberto 

Gisbert Soler eram, antes de tudo, projetos educacionais, que visavam formar uma equipe 

de pesquisadores muito qualificada. Todos os recursos que foram conseguidos não 

visavam explicitamente produzir e comercializar um novo meio de transporte, mas sim 

dar àquele grupo diferenciado de engenheiros condições de prosseguirem em suas 

pesquisas.  

 O interesse de grandes grupos econômicos também causou sérias dificuldades 

para a equipe de pesquisadores. Para muitos, não havia interesse em que o projeto se 

concretizasse, pois o TALAV independia das boas ou más condições atmosféricas, e seria 

um concorrente para as linhas de transporte aéreo, especialmente para aquelas que 

exploravam a ponte aérea entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Havia o projeto 

de se construir uma pista no vão central da rodovia dos Bandeirantes, e por esse motivo o 

TALAV também se tornaria um concorrente para as linhas de ônibus interurbanos.  

 Em face desse conjunto de fatores e não sendo mais possível obter financiamentos 

para se dar continuidade e finalizar os testes, o projeto TALAV foi abandonado e assim 

foi encerrado, melancolicamente, um projeto promissor. Todas as tentativas junto aos 

órgãos competentes de dar prosseguimento a esse projeto, resultaram apenas em 

promessas infrutíferas, pois nunca foram cumpridas. O protótipo do TALAV? Foi 

desmontado e transformado em sucata.  
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7. O PROJETO “COZEDOR ELÉTRICO NÚMERO UM” – CEUM 

 

Será apresentado, para a contextualização, um breve histórico do surgimento do 

Programa Nacional do Álcool e das tentativas de produção de álcool a partir da mandioca. 

A seguir será analisado o projeto denominado CEUM, desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisas e Estudos Industriais – IPEI, visando a produção de álcool combustível 

utilizando a mandioca como fonte energética, por meio de um processo de cozimento até 

então inédito. 

 

7.1. A CRISE DO PETRÓLEO DE 1973 E O PROGRAMA NACIONAL DO 

ÁLCOOL 

 

A chamada ‘crise do petróleo’ eclodiu no ano de 1973 e afetou drasticamente a 

tecnologia de combustíveis vigente naquela época. O conceito de energia obtida facilmente 

e a preço barato foi subvertido na área dos motores de combustão interna. A época de 

abundância e preço baixo dos combustíveis derivados do petróleo foi interrompida de 

maneira irreversível. Nas décadas anteriores, a tecnologia nesta área havia permanecido 

quase que em inércia, acomodada quanto à busca de combustíveis alternativos, por estes 

não serem economicamente viáveis. Repentinamente, a crise do petróleo de 1973 despertou 

a pesquisa nessa área, seja na busca de soluções para a alimentação de motores de 

combustão que gerassem melhores rendimentos, seja na busca de combustíveis alternativos 

ao petróleo.  

O Brasil por diversos períodos ao longo da sua história, havia construído uma 

estrutura de transportes baseada principalmente nas rodovias, que é muito vulnerável por 

depender do petróleo. Para agravar a vulnerabilidade, em 1973 o Brasil estava longe de ser 

auto-suficiente na produção de petróleo, dependendo do petróleo importado. Quando a 

Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo – OPEP diminuiu a sua 

produção, os preços dispararam, causando grandes impactos negativos na economia de 

muitos países, inclusive do Brasil.  

Outro fato agravante de tal situação é que as indústrias fabricantes de motores, todas 

de origem estrangeira, obviamente não haviam tido a preocupação de transferência de 
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tecnologia. As unidades eram desenvolvidas e projetadas nos países de origem, e apenas 

produzidas e montadas aqui.  

Naquela época, o número de motores movidos a gasolina, que equipavam 

automóveis de passeio e alguns veículos leves de carga, era muito superior ao número de 

motores diesel, que equipavam majoritariamente os caminhões, ônibus e tratores. A 

gasolina era vendida a um preço muito barato, o que estimulava um consumo excessivo e 

inadequado, que era agravado pelo baixo rendimento dos motores, pois até então quase não 

havia preocupação com a redução do consumo. 418 

O governo viu-se obrigado a empreender ações em curto e médio prazos, em 

diversas frentes de trabalho. Em curto prazo, a ação governamental concentrou-se na 

racionalização do uso da gasolina, pelo aumento do seu preço. Em médio prazo, ela 

incentivou o aumento da prospecção e da produção do petróleo nacional, para reduzir as 

importações.  

 O uso do etanol como combustível no Brasil era anterior a essa época, retroagindo 

ao início do século XX, pois a partir da década de 1930 a mistura do etanol com gasolina já 

era feita em escala significativa. A estratégia do governo brasileiro foi a de estabelecer uma 

diminuição no consumo de energia, de modo a manter o crescimento econômico e, 

portanto, a meta era substituir o petróleo importado por fontes domésticas, o mais 

rapidamente possível. Para este fim muitos outros planos foram iniciados, como o 

Programa Nuclear e o PROÓLEO que visava produzir óleo vegetal para substituir o óleo 

diesel.  419   A grande extensão territorial e as condições climáticas do Brasil favoreceram a 

opção pela pesquisa de combustíveis alternativos ao petróleo, principalmente na área de 

biomassa, e assim surgiu o Programa Tecnológico do Etanol - PTE, em 1974.  

O Instituto Nacional de Tecnologia – INT ficou encarregado de desenvolver 

tecnologias para produção e utilização do etanol como substituto de derivados do petróleo. 

Esse Instituto já vinha trabalhando antes com a pesquisa do álcool, com grupos de 

pesquisadores em fermentação, hidrólise e sacarificação de amido, que já estavam bem 

                                                           
418 F. Brunetti, “Uso de Combustíveis Alternativos em Motores Diesel”, p. 15.  
419 F. Rosillo-Calle e L. A. B. Cortez, “Towards Proalcool II – A Review of the Brazilian Bioethanol Programme”, p. 115.   



Capítulo 7: O Projeto CEUM 

 

278

  
 

adiantados em experiências de laboratório e em levantamentos de parâmetros gerais para 

um programa industrial de obtenção do álcool a partir do amido. 420 

O INT contava com doze divisões técnicas, três grupos de estudos e pesquisas (em 

amido, proteínas e poluição industrial), além de dois centros (o de avaliação tecnológica e o 

de microscopia eletrônica), todos diretamente subordinados à Direção Geral do INT. Os 

três grupos de pesquisas e, principalmente, a Divisão de Açúcar e Fermentação, integraram-

se a partir de 1974 ao programa do álcool, e tiveram um desempenho articulado. Segundo a 

publicação oficial Avaliação Tecnológica do Álcool Etílico, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq sobre a matéria, o “ponto de partida 

institucional” do Programa Nacional do Álcool - Proalcool, foi o relatório de trabalho do 

INT, intitulado O Etanol como Combustível, apresentado no mês de setembro de 1975, e 

elaborado por uma equipe ligada à Secretaria de Tecnologia Industrial – STI do Ministério 

da Indústria e Comércio – MIC. 421 

Quando aconteceram os primeiros estudos de viabilidade econômica, este projeto 

era visualizado como um plano de combustíveis líquidos alternativos, derivados de fontes 

renováveis, e do qual o álcool era um aspecto. O etanol, obtido por fermentação etílica da 

cana-de-açúcar, era uma viabilidade considerada das mais promissoras, mas também havia 

a idéia de desenvolvimento de outros tipos de combustíveis, de outras fontes alternativas, 

além da cana-de-açúcar.  

O Programa Tecnológico do Etanol preocupava-se com as aplicações do etanol 

como combustível, e as equipes da Divisão de Açúcar e Fermentação e do Laboratório do 

Amido do INT estavam preocupadas com novas matérias primas e processos para obtenção 

do álcool. Assim trabalharam em conjunto e, em 1975, elaboraram o texto O Etanol como 

Combustível, já citado, em que se fazia um tratamento da problemática, das viabilidades 

econômicas, industriais e técnicas e na sua parte final apresentava um programa abrangente 

de produção de álcool, como alternativa viável à gasolina, tanto para fins de mistura a esta, 

como para sua substituição total. O documento preconizava uma atuação centralizada 

essencialmente na estrutura agrícola e, com otimismo, defendia a prioridade para a 

                                                           
420 M. H. M. Castro & S. Schwartzman, Tecnologia para a Indústria: A História do Instituto Nacional de Tecnologia, cap. 

4, p. 24.  
421 Ibidem.   
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utilização da mandioca como matéria prima, embora admitisse a necessidade de se estudar 

o aproveitamento de outros vegetais.  

A justificativa apresentada em defesa da utilização da mandioca levava em conta, 

por um lado, os riscos de se substituir a dependência do petróleo pela dependência do 

açúcar, cujos preços internacionais são controlados pelo mercado de commodities e estão 

sujeitos a grandes oscilações. Por outro lado, considerava os benefícios sócio-econômicos 

advindos do uso da mandioca: ela é cultivável em solos menos férteis, como no Nordeste 

brasileiro e nos cerrados, ela permite o uso da mão-de-obra não qualificada, e pode ser 

plantada em pequenas propriedades sem acarretar aumentos significativos de custos, entre 

outros benefícios.  

O Etanol como Combustível foi bem recebido pelo Ministério da Agricultura, pelo 

das Minas e Energia, e pela própria Secretaria de Planejamento, chegando até as mãos do 

Presidente da República Ernesto Geisel, que fez a sua apresentação no dia 9 de outubro de 

1975. 422 Como conseqüência da boa aceitação, o Programa Tecnológico do Etanol foi 

articulado ao Programa Nacional do Álcool, e recebeu maiores recursos para executar as 

suas proposições, entre elas o projeto de uma usina de porte industrial para produzir 

combustível obtido de amiláceos. Em fins de 1975 deu-se início à execução do projeto de 

se instalar uma usina de álcool a partir da mandioca. A localização deveria ser, de 

preferência, em uma região de cerrado, de modo a demonstrar a viabilidade de outras 

matérias primas (além da cana-de-açúcar) e de terras com baixa fertilidade.  

As equipes do INT haviam feito planilhas de ensaio em escala semi-industrial, mas 

foi impossível a sua implementação no Instituto, devido a limitações físicas das instalações. 

No início, foi proposto que o MIC financiasse integralmente a construção da usina, que 

tinha a previsão de uma capacidade produtiva de 15.000 a 20.000 litros por dia. O MIC 

deveria contratar com empresas de engenharia do ramo a execução do processamento da 

usina, no entanto outros fatos vieram modificar bastante os planos existentes. 

Primeiramente, houve interesse da Petrobrás, que queria participar do programa, estando 

inclusive disposta a construir a usina. Em segundo lugar, o pessoal do INT convenceu-se de 

que o projeto poderia ser implementado pelo próprio Instituto, se houvesse a ampliação de 

                                                           
422 M. H. M. Castro & S. Schwartzman, Tecnologia para a Indústria: A História do Instituto Nacional de Tecnologia, cap. 

4, p. 25.  
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seu potencial na área de engenharia e a contratação de pessoas de fora, para exercerem 

atividades a serviço do INT. A vantagem existente nesta última possibilidade era a de 

eliminar a licitação do projeto de engenharia, porque o próprio edital de concorrência para 

esse serviço deveria conter as diretrizes, os parâmetros que colocariam a público tudo o que 

a STI e o INT haviam conseguido alcançar de informações técnicas e científicas sobre o 

processo.  

O MIC, tendo Severo Gomes à frente, foi relutante com a proposição do INT, mas 

apoiou de maneira enfática a proposição da Petrobrás, que dispensaria o MIC de fazer 

dispêndios do investimento, já que estes ficariam com aquela empresa. De início, esta 

desejava uma usina com a produção de 300.000 litros por dia, o que foi considerado 

arriscado demais pelo grupo do PTE, pois não havia demonstração de viabilidade 

econômica para tal escala de produção e havia problemas a serem resolvidos. Depois de 

negociações, as duas partes entraram em acordo e combinaram que a produção diária  seria 

de 60.000 litros, tendo a Petrobrás escolhido uma área, no município de Curvelo, em Minas 

Gerais, para a localização da usina.  

O CNPq analisou o interesse e o engajamento da Petrobrás neste projeto da usina na 

publicação já citada Avaliação Tecnológica do Álcool Etílico, de 1980. Nela, as razões 

prováveis de tal interesse, que teriam levado a Petrobrás a absorver a usina de Curvelo, são 

creditadas a ponderações de ordem política e estratégica, devidas ao fato de que um 

programa de produção maciça de álcool como substituto do petróleo podia trazer 

conseqüências em longo prazo, para uma empresa do porte da Petrobrás. Esta análise 

também considerou que o envolvimento na produção de álcool por uma empresa estatal 

seria extremamente problemático, visto existirem interesses estabelecidos no âmbito da 

cana-de-açúcar que poderiam vir a ser contrariados, e que certamente oporiam resistência. 

Por outro lado, a alternativa surgida com a tecnologia da obtenção do álcool a partir da 

mandioca afastava qualquer hipótese de haver interesse, por parte do Estado, de 

encampamento do setor. O interesse do Estado ficaria limitado a controlar certo número de 

destilarias, que garantissem um suprimento estratégico de álcool. 423 

                                                           
423 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, Avaliação Tecnológica do Álcool Etílico, 

pp. 86-87. 
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Desde fins de 1974 já havia discussões sobre o cultivo e as características da 

mandioca, mas embora tenham produzido um amplo levantamento bibliográfico, ofereciam 

pouca instrumentalização e operacionalidade. A pesquisa agrícola no Brasil carecia de uma 

padronização, de relato das condições experimentais e das condições de controle. Um 

problema crucial era especificar a qualidade e garantir o suprimento de mandioca para a 

usina de Curvelo. Foi instalado um campo experimental, em convênio com a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODESF, em uma área de 200 hectares na 

localidade de Frei Orlando, arrendada pelo INT. Ali foi plantada a mandioca, no início de 

1976, e durante quase dois anos a experiência foi acompanhada, tendo sido realizadas duas 

colheitas de mudas. No entanto, não se chegou a prover diretamente o suprimento da usina. 

A experiência agrícola deste campo experimental de Frei Orlando não parece ter tido 

continuidade, depois de expirado o convênio. 424 

Os equipamentos para a usina de Curvelo foram encomendados a indústrias 

nacionais e a sua montagem e operação deram-se no prazo previsto, em dezembro de 1977, 

quando terminou a primeira bateria de testes. A Petrobrás assumiu o empreendimento e 

foram detectados graves problemas no funcionamento da usina, tais como: o do 

dimensionamento, o da localização e o do fornecimento de matéria prima. O 

dimensionamento da usina resultou de negociações efetuadas com a Petrobrás, tendo sido 

desconsideradas na época algumas implicações técnicas, que só se tornariam evidentes mais 

tarde. A localização da usina dificultava o fornecimento de matéria prima, pois não havia 

fornecedores com volume de produção adequado, na época. Havia, no entanto, grandes 

vantagens do ponto de vista viário, pois a cidade de Curvelo localiza-se nas proximidades 

de um entroncamento com uma rodovia de grande porte. Entretanto, o suprimento de 

matéria prima envolvia outros aspectos e a maior dificuldade parecia residir na área da 

agronomia e na incapacidade de se garantir a homogeneidade e a padronização adequadas 

aos equipamentos industriais. 425 

A publicação Avaliação Tecnológica do Álcool Etílico, citada anteriormente, 

apontava ainda outros problemas no desenvolvimento do projeto, entre eles o da falta de 

                                                           
424 M. H. M. Castro & S. Schwartzman, Tecnologia para a Indústria: A História do Instituto Nacional de Tecnologia, cap. 

4, p. 28. 
425 Ibidem, p. 29. 
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entrosamento institucional entre as equipes da Petrobrás e do INT, e entre a equipe local de 

Curvelo e a sede da Petrobrás. As divergências foram acentuadas pelos trâmites 

burocráticos, pois a equipe local do Projeto Curvelo possuía bem pouca autonomia. Ainda 

segundo a mesma publicação, havia atritos nos entendimentos e resistências da equipe local 

à atuação da equipe da Petrobrás recém-chegada a Curvelo. A equipe local considerava que 

o projeto lhe pertencia, de fato e de direito. Tais atritos não eram explícitos, mas 

manifestavam-se em discordâncias técnicas e operacionais da usina.  

Outra ocorrência objetiva importante apontada naquele documento indicava 

problemas tecnológicos de operações das instalações, bem como a existência de outros 

pontos de estrangulamento no funcionamento, que exigiam o entrosamento com outros 

órgãos estatais, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o 

Ministério dos Transportes, entre outros. A entrada da Petrobrás no projeto não conseguiu 

dinamizá-lo, nem corrigir as deficiências que eram atribuídas à equipe do INT. A questão 

mais crítica, do ponto de vista institucional, pareceu ser a falta de autonomia de decisão. 

Quanto aos recursos financeiros, havia a necessidade de uma otimização no aproveitamento 

dos recursos envolvidos em pesquisa para o álcool, desde a produção de matérias primas, 

passando pelo processamento industrial, até às diferentes utilizações do álcool.  

O INT tentou chamar para si a responsabilidade de implantação de todo o projeto, 

extrapolando o âmbito de atuação que normalmente lhe competia. Criou uma equipe de 

engenharia de produção, plantou mandioca e mobilizou algumas de suas equipes 

tradicionais para desenvolver a engenharia de processo. Entretanto, o Programa Nacional 

do Álcool acabou por concentrar-se basicamente no setor açucareiro – que já tinha toda 

uma infra-estrutura implementada e os mecanismos de entrosamento necessários em plena 

vigência – e nunca chegou a produzir o etanol a partir da mandioca em larga escala, mas 

apenas em escala experimental.  

 

7.2. A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS INDUSTRIAIS  - 

IPEI 

 

Unificando os diversos Centros de Pesquisa que existiam de forma autônoma, e 

vinculados diretamente aos Departamentos da Faculdade de Engenharia Industrial, no dia 
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18 de março de 1975 o Padre Aldemar Pasini Moreira, Presidente da Fundação de Ciências 

Aplicadas - FCA, entidade mantenedora da FEI criou, através da Portaria 09/75, o Instituto 

de Pesquisas e Estudos Industriais – IPEI.  [figura 46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IPEI, dessa forma, era um órgão institucional vinculado administrativamente à 

Fundação de Ciências Aplicadas, criado para atuar na interface entre a mesma e as 

indústrias e centrando as suas atividades na área da pesquisa tecnológica. Seu primeiro 

diretor foi o professor Jorge Wilson Hilsdorf, que congregou no IPEI todos os centros de 

pesquisa já existentes na Faculdade de Engenharia Industrial, que passaram a trabalhar de 

forma integrada para atender à solução de demandas e questões provenientes das diversas 

indústrias. 426 

                                                           
426 J. F. Filho, FEI – 50 ANOS – 1946-1996 - Uma Cronologia, p. 148.  

FONTE: ACERVO DO IPEI 

FIGURA 46 – PORTARIA DE CRIAÇÃO DO IPEI 
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 Desde a sua fundação até o início dos anos 80, o IPEI chegou a prestar, no período 

de um ano, cerca de 3500 serviços às indústrias, além do desenvolvimento dos projetos 

internos de estudos desenvolvidos por professores e alunos. Os quatro centros de pesquisas: 

mecânicas, químicas, elétricas e têxteis davam suporte às indústrias da região de forma 

continuada, realizando controles de qualidade e análises químicas, ao mesmo tempo em que 

novos projetos eram desenvolvidos.   

Os centros de pesquisas do IPEI eram subdivididos em setores, com corpo técnico 

de quarenta elementos, entre engenheiros, técnicos e estagiários, sem contar os 

quatrocentos professores da FEI. Já eram desenvolvidos, desde 1980, projetos de interesse 

interno, como o da utilização da energia solar captada, que foi implantado e funcionou por 

muitas décadas no campus de São Bernardo do Campo, aquecendo a água do Ginásio Poli-

Esportivo. Havia também projetos externos, como um placar eletrônico para ser colocado 

em ginásios desportivos, que apresentava para o público a pontuação obtida pelas equipes, 

em jogos de basquete e futebol de salão, o tempo de jogo decorrido e outras informações, e 

que foi exportado para a Bolívia. 427 

 

7.3. O PROJETO DE PRODUÇÃO DO ÁLCOOL DE MANDIOCA 

 

O IPEI desenvolveu na década de 1980 muitos projetos, abrangendo as diversas 

áreas de engenharia. Um deles, que teve grande importância junto à sociedade, foi o projeto 

denominado CEUM428, de utilização da mandioca como fonte energética, visando a 

produção do álcool combustível em um processo inédito. A finalidade principal do projeto 

era fabricar álcool para ser utilizado em motores de combustão dos automóveis e outros 

veículos de carga. O Diário do Grande ABC noticiava, em 1980, uma mudança de 

orientação nas pesquisas empreendidas pelo IPEI da Faculdade de Engenharia Industrial: 

 

“Acompanhando o momento econômico que o País e o mundo 

atravessam, de crise de energia, o IPEI – Instituto de Pesquisas e 

                                                           
427 M. Degelo, “FEI Destina Agora Projetos às Indústrias”. São Bernardo do Campo, Diário do Grande ABC (20 abr. 

1980), p. 20. 
428 A sigla CEUM é uma forma apocopada da frase Cozedor Elétrico Número Um.  
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Estudos Industriais da Fundação de Ciências Aplicadas 

[mantenedora] da Faculdade de Engenharia Industrial, de São 

Bernardo, abandonou os projetos de design de veículos, que 

tornaram a entidade conhecida internacionalmente. Atualmente, o 

IPEI está empenhado em prestar serviços, principalmente para as 

indústrias da região, desenvolvendo projetos para serem aplicados 

nas produções, em substituição a alguns equipamentos ou materiais 

importados. Dessa forma, a direção do IPEI acredita estar 

contribuindo realmente com o desenvolvimento tecnológico do 

Brasil, já que os projetos desenvolvidos pelo antigo Departamento 

de Estudos e Pesquisas de Veículos (TALAV, Lavínia, Igara, VA-1, 

Uiraquitan), tinham o espírito de desenvolver o trabalho 

experimental dos alunos, sem que houvesse interessados em 

produzir industrialmente os protótipos. Conforme disse o professor 

Celso Aurélio Tassinari, assistente de direção do IPEI, esses 

trabalhos projetaram o nome da Faculdade, mas no momento da 

crise energética em que estamos, não teria sentido continuar 

desenvolvendo esses projetos, mesmo se fossem feitas adaptações. 

O importante é manter atualizados os professores com novos 

projetos, onde alguns alunos possam participar. O IPEI, dessa 

forma, além de contribuir com o desenvolvimento tecnológico 

brasileiro, solucionando problemas da indústria, aumentava o seu 

leque de atuações. Um exemplo foi a fabricação de telas para filtrar 

o sangue, que atendiam as características das telas importadas, e 

que foram desenvolvidas no Centro de Pesquisas Têxteis do IPEI, 

atendendo a um pedido do Hospital das Clínicas de São Paulo. 

Segundo Celso Tassinari, ‘esse  produto nunca foi fabricado no 

Brasil porque não interessava às indústrias em termos comerciais, 

então nos propusemos a desenvolver, adaptar e fornecer o material 

ao Hospital das Clínicas’, acrescentando que para isso foram 

estudadas as qualidades e quantidades dos fios, para que fossem 
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fabricadas telas de acordo com o produto importado, para a tela ser 

confeccionada em tear normal. Em junho de 1980 foram 

apresentadas as amostras da tela, que após serem aprovadas pelo 

Hospital das Clínicas, foram encomendadas 330 unidades que 

seriam fornecidas até o final do mês de agosto, evitando a 

importação do material. O IPEI orçou uma taxa para pagamento do 

produto, que cubra o material empregado e as horas trabalhadas 

pelo corpo técnico.” 429 

 

A década de 1980 foi um período de importantes mudanças econômicas e políticas 

no Brasil. A economia tinha sérios problemas, com taxas de inflação muito altas e dívida 

externa estimada em 120 bilhões de dólares, com juros anuais acima de 10 bilhões de 

dólares. Politicamente o país começava um processo em direção à democracia, e isto 

coincidiu com baixo preço internacional de petróleo e, portanto, os problemas de 

suprimento de petróleo receberam uma prioridade menor. Em 1984 a credibilidade do 

Proalcool ainda era alta, com 94,4% dos carros de passageiros com motores movidos a 

etanol. Porém, com a nova administração civil depois do regime de ditadura militar, os 

investimentos públicos e subsídios foram cortados e ao final da década de 1980 apenas 51% 

dos carros de passeio eram movidos a etanol, em função da combinação de vários fatores, 

como por exemplo: problemas de abastecimento, pois a frota de carros movidos a etanol 

crescia enquanto que a produção de etanol sofria uma estagnação; baixos preços pagos pelo 

governo aos produtores de etanol da cana-de-açúcar, em contrapartida com o preço mais 

alto do açúcar; incerteza política em relação ao programa do álcool e a atitude negativa da 

Petrobrás; baixos custos do metanol e etanol importados e o aumento da produção interna 

de petróleo. 430 

O professor Haroldo Hiss cumpria regime de tempo integral na Faculdade de 

Engenharia Industrial desde o ano de 1970, e fora contratado com o objetivo de 

desenvolver, aperfeiçoar e ampliar o laboratório de Bioquímica Industrial, disciplina que 

                                                           
429 M. Degelo, “FEI Destina Agora Projetos às Indústrias. São Bernardo do Campo”. Diário do Grande ABC (20 abr. 

1980), p. 20. 
430 F. Rosillo-Calle e L. A. B. Cortez, “Towards Proalcool II – A Review of the Brazilian Bioethanol Programme”, p. 116.   
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era lecionada para os alunos do último ano de engenharia química. A área do laboratório 

era muito reduzida e quase não tinha equipamentos, apenas uma autoclave cilíndrica 

elétrica, uma dorna cilíndrica com capacidade de 100 litros para fermentação alcoólica e 

uma moenda manual para moagem da cana e posterior fermentação do suco.  

O professor Walter Borzani lecionara para as primeiras turmas de Química da 

Faculdade de Engenharia Industrial, ainda no campus de São Paulo, e em 1974 era 

catedrático da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele criou o Grupo 

Experimental de Bioquímica Industrial – o GEBI, de caráter informal e sem registro como 

entidade de pesquisa, mas que reuniu professores da Escola Politécnica de São Paulo, da 

Escola de Engenharia Mauá e da Faculdade de Engenharia Industrial, entre eles o professor 

Haroldo Hiss. O professor Borzani solicitou apoio financeiro da FAPESP e do CNPq, e 

com esses recursos o laboratório de bioquímica adquiriu diversos equipamentos. 

O grupo realizou reuniões periódicas na Escola Politécnica, para debates e troca de  

idéias e para se informar sobre o andamento desses trabalhos de bioquímica. Esse grupo 

atuou até os meados do ano de 1977, quando foi desfeito, uma vez que cada equipe estava 

compromissada com a entidade em que trabalhava, e não havia muito interesse em divulgar 

as suas idéias para as outras equipes, para evitar concorrência quanto à originalidade. 

Mesmo com a dissolução desse grupo, o laboratório de bioquímica da FEI se beneficiou 

muito com a aquisição de equipamentos modernos, como um fermentador (biorreator) 

automatizado importado da Suíça, uma caldeira ou gerador de vapor para a esterilização do 

biorreator e um compressor para fornecer ar ao mesmo. Uma vez que a área do laboratório 

era insuficiente, o pavilhão da Química foi reformado e um novo laboratório foi instalado.  

O professor Haroldo Hiss efetuou um estágio de cooperação técnica na França, com 

uma bolsa do governo francês, no período de outubro de 1980 a março de 1981. Trabalhou 

no Institut de Recherche em Chimie Appliquée - IRCHA, 431 onde pesquisou o 

enriquecimento protéico da farinha de mandioca, de baixo valor nutritivo, destinado à 

alimentação do gado. Na época esse processo já se encontrava bastante desenvolvido.  

O diretor do IPEI, professor Jorge Wilson Hilsdorf, tomou conhecimento do 

trabalho do professor Haroldo Hiss e teve a idéia de implantar o processo no IPEI, com 

autorização do IRCHA, para depois vender a alguma empresa interessada. No entanto essa 

                                                           
431 O Institut de Recherche em Chimie Appliquée localiza-se em Paris.  
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iniciativa não teve prosseguimento, devido à complexidade que envolvia os acordos 

financeiros e legais entre uma Instituição de ensino e uma empresa.  

Nesse mesmo ano de 1981, o professor Haroldo Hiss foi procurado pelo engenheiro 

eletrônico Ronaldo de Martino, então Supervisor do Centro de Pesquisas Elétricas do IPEI, 

para lhe apresentar um projeto de sua autoria, que tratava do cozimento de materiais 

orgânicos através de um processo elétrico. A suspensão aquosa de mandioca triturada era 

colocada entre duas placas metálicas e submetida a uma tensão alternada. O conjunto do 

equipamento funcionava como um capacitor e como o mosto continha sais, conduzia a 

corrente elétrica, e pela ação do campo elétrico induzido, era provocado um movimento de 

oscilação nos íons da suspensão com a conseqüente elevação da temperatura do material. 
432 

A temperatura era controlada variando-se a tensão aplicada nas placas, e o processo 

requeria temperaturas relativamente baixas para que se obtivesse um resultado equivalente 

ao cozimento convencional, pois eram consumidas aproximadamente 250 a 290 kcal por 

litro de álcool produzido, enquanto que no processo tradicional o consumo era de 

aproximadamente 450 kcal por litro de álcool. 433 

Tratava-se de um processo de aquecimento inédito, pois a fonte de energia que 

utilizava para o processo de cozimento diferia dos processos de cozimentos tradicionais, 

que utilizavam como combustível a queima de derivados de petróleo para gerar o vapor na 

etapa de cozimento. Nesse processo, a fonte de energia à base de derivados de petróleo era 

substituída totalmente pela energia elétrica, então abundante e não totalmente aproveitada 

no país. 434  Uma das propagandas do governo nessa época, e veiculada pela Rede Globo, 

mostrava uma pessoa fazendo grande esforço físico para desempenhar uma atividade 

braçal, e utilizava o mote: “Poupe a sua energia, use a nossa”, incentivando a população a 

gastar energia elétrica.  

O engenheiro Ronaldo de Martino afirmava que esse novo processo produziria um 

cozimento uniforme do mosto da mandioca, ao contrário do que acontecia com os 

processos tradicionais. Inicialmente o mosto seria apenas colocado, de forma estática, entre 

                                                           
432 Estas informações foram prestadas pelo professor Haroldo Hiss, em entrevista realizada no dia 10 de setembro de 2006 

no Instituto Butantã de São Paulo. 
433 Álcool de Mandioca 10.000 litros/dia (hidratado). Projeto Referência publicado pela STI/MIC, Brasília, 1980.  
434 Em 1980 estimava-se que havia uma ociosidade de 25% da capacidade instalada nas usinas hidroelétricas no Brasil. 
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as placas do protótipo que seria construído, e em uma segunda fase seria implantado um 

aperfeiçoamento, com o mosto passando a ser agitado através de pás, na tentativa de se 

obter resultados ainda melhores com relação à uniformidade do aquecimento. 

As mesmas usinas que operavam com a cana-de-açúcar poderiam, nos períodos de 

entressafra, substituir a cana-de-açúcar pela mandioca, evitando altos custos de 

investimento e manutenção, pois o equipamento para o cozimento era muito simples. Era 

um processo ecológico, que preservava o ambiente, pois não queimava o caule e as folhas 

da mandioca, ao contrário do que acontecia nos processos tradicionais, em que eles eram 

queimados.   

 A mandioca é uma raiz tuberosa das regiões tropicais e subtropicais, com um teor de 

amido variando entre 20% a 40% sobre a matéria úmida, e é uma planta com poder 

fotosintetizador eficiente. O amido é uma fonte de carboidratos para a fabricação do álcool 

e, considerando as condições pouco exigentes do solo para o cultivo da mandioca, tal planta 

apresenta-se como uma alternativa promissora na resolução do problema energético 

brasileiro. 435 

 Durante a época da Segunda Guerra Mundial, em que era limitado o fornecimento 

de gasolina, o Brasil chegou a produzir o álcool carburante a partir da mandioca na Usina 

de Álcool Motor de Divinópolis, em Minas Gerais, com uma produção de 856.000 litros de 

combustível no período compreendido entre 1932 a 1936. Outra usina, de menor porte, na 

cidade de Sorocaba, pertencente à Sociedade Anônima Indústria Reunida do Amido, 

também fabricava o álcool com a mesma finalidade. Terminada a guerra, normalizou-se o 

fornecimento de petróleo e a Usina de Divinópolis deixou de operar, enquanto que a de 

Sorocaba foi transformada em destilaria para a produção de álcool de cereais. 436 

 A mandioca, no entanto, continuou sendo utilizada em outro setor e rendeu muitas 

divisas ao Brasil. Quando foi incorporada na forma de raspa à farinha de trigo, tendo 

propiciado excedentes à exportação, sua produção sofreu uma grande expansão em nosso 

país.  

                                                           
435 H. Hiss, “O Aproveitamento da Mandioca como Fonte Energética: Contribuição ao desenvolvimento de uma forma 

não convencional de hidrólise do amido da mandioca”, pp. 24-27. 
436J. B. Menezes, “Produto do Álcool de Mandioca”, p. 55. 
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 São inerentes a qualquer grande produção os problemas técnicos que acabam 

desafiando os pesquisadores, na busca de soluções para salvar a industrialização de uma 

determinada matéria prima. Foi assim que, no caso da mandioca, a praga constituiu a 

grande ameaça, pois naquela época plantava-se principalmente a variedade ‘vassourinha’, 

pouco resistente a doenças. Do esforço dos pesquisadores do Instituto Agronômico de 

Campinas surgiu a variedade de mandioca conhecida como ‘branca de Santa Catarina’, 

resultante do melhoramento genético da planta. Essa variedade foi constantemente testada 

na Usina Experimental de Curvelo em Minas Gerais, pertencente à Petrobrás. 

 

7.4. COMPARAÇÃO ENTRE A CANA-DE-AÇÚCAR E A 

MANDIOCA NA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 

 

 Apesar da grande produção anual de mandioca do Brasil em 1982, cerca de trinta 

milhões de toneladas, o aproveitamento da mesma para a produção de álcool parecia não 

ser interessante, uma vez que ela necessariamente devia ser pré-cozida, e nessa etapa era 

gasta uma grande quantidade de energia. Na obtenção de álcool a partir da cana-de-açúcar 

essa etapa não existia. Em compensação, uma tonelada de raízes frescas de mandioca 

produzia 160 a 180 litros de álcool, e se elas fossem secas ao sol e picadas na forma de 

raspas, sua produção subia para 400 a 480 litros. A mesma quantidade de cana-de-açúcar 

produzia apenas 60 a 70 litros.  

 Na forma de raspa, a mandioca podia ser armazenada e transportada com muita 

facilidade e dessa maneira era simples garantir o abastecimento de uma usina de álcool 

ininterruptamente, ao longo de todo o ano. As usinas que operavam com a cana-de-açúcar 

eram obrigadas a paralisar a produção nos períodos de entressafra. Outros fatores 

significativos residiam no fato de que o cultivo da mandioca era menos exigente do que o 

da cana-de-açúcar em relação ao clima e ao solo. A mandioca resistia melhor aos períodos 

de seca e era possível aproveitar as partes da planta não utilizadas, como as folhas, que são 

ricas em betacaroteno, vitaminas B1, B2 e C, bem como em proteínas cujo teor atinge mais 

de 30% sobre a matéria seca. 437 

                                                           
437 H. Hiss, “O Aproveitamento da Mandioca como Fonte Energética: Contribuição ao desenvolvimento de uma forma 

não convencional de hidrólise do amido da mandioca”, p. 24. 
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Nessa época havia projetos de construção de novas usinas de produção de álcool a 

partir da mandioca, além da usina da cidade de Curvelo, que já operava desde 1980, 

produzindo até sessenta mil litros diários de álcool. Uma delas seria construída no Vale do 

Paraíba, no Estado de São Paulo, com investimentos previstos da ordem de Cr$ 30 milhões 

e produção de dez mil litros de álcool diários, e outra seria construída na Chapada dos 

Guimarães, no Estado de Mato Grosso, projetada para produzir, no final de 1982, cento e 

cinqüenta mil litros diários, e no final de 1985 um milhão de litros diários. 438 Estes 

projetos não foram concretizados. 

 

7.5. O PROCESSO DE OBTENÇÃO DO ÁLCOOL A PARTIR DA 

MANDIOCA 

 

O caldo de cana, que contém um teor relativamente alto de açúcares, pode ser 

facilmente fermentado, após um período de aproximadamente 24 horas. Nesse processo, as 

leveduras do tipo Saccharomyces, quando em presença destes açúcares, como a sacarose e 

as hexoses, são capazes de produzir o álcool etílico, em condições adequadas de 

temperatura, acidez e nutrientes. 

A mandioca, entretanto, possui muito pouco açúcar (aproximadamente 3% nas 

raízes frescas) e a sua fermentação conduz a uma concentração final de álcool muito 

pequena, cuja separação não é interessante do ponto de vista econômico. Deve ser realizado 

um tratamento no amido que o transforme em açúcares fermentescíveis, e tal processo 

envolve etapas físicas e bioquímicas que estão representadas no fluxograma, que mostra as 

diversas fases até a separação do álcool por destilação. [figura 47] 439 

 

 

 

 

 

 

                                                           
438 M. Nothemberg, “Mercado Cresce na Rota da Mandioca” , p. 24. 
439 L. R. Lima & A. B. Marcondes, “Mandioca como Matéria Prima Industrial”, p. 21.  
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A raiz da mandioca, descascada, é ralada e misturada com água, em uma suspensão 

cuja concentração é de 500 gramas de sólidos por litro e denominada mosto cru. A 

transformação do amido em açúcares fermentescíveis ocorre na fase da hidrólise ou 

gelatinização. O amido é um polissacarídeo muito pouco solúvel em água fria, ocorrendo 

na natureza na forma de grânulos microscópicos, e a maioria deles contém de 10% a 20% 

de amilose e de 80% a 90% de amilopectina. 

Os grânulos são aquecidos em presença de água, e intumescem com a solução 

parcial do amido, na forma de amilose. Junto com a solubilização, começa a ocorrer a 

reação do amido com a água – é a reação de hidrólise – e há uma quebra dos trechos 

lineares das cadeias de amilose e amilopectina. Essa cisão é acelerada por um catalisador, 

FIGURA 47: PROCESSO CONVENCIONAL DE OBTENÇÃO DO ÁLC OOL ETÍLICO A 
PARTIR DA MANDIOCA 

Lavador e
Descascador

Raízes de
Mandioca

Desintegração
das raízes

Água

Hidrólise ou
Gelatinização

Sacarificação

Fermentação
Alcoólica

Mosto Crú

Vinho

Enzima
α-amilase

Enzima
Glucoamilase

Leveduras

FiltraçãoVinhoto

Gás
Carbônico

Destilação
Retificação

Álcool
Hidratado

 
 
 

FONTE: ACERVO DO IPEI 



Capítulo 7: O Projeto CEUM 

 

293

  
 

de natureza biológica, obtido através de enzimas que agem sobre o amido e são 

denominadas enzimas amilolíticas. Essas enzimas, por sua vez, quando agem sobre as 

regiões lineares das cadeias de amido recebem o nome de alfaamilases. As regiões 

ramificadas das moléculas de amilopectina permanecem, no entanto, intactas. Dessa 

transformação inicial, na presença de alfaamilases resultam, em solução, moléculas 

menores, lineares e ramificadas, conhecidas como dextrinas, mas que ainda não são 

fermentescíveis. Em processos convencionais, esta fase de hidrólise ou gelatinização é 

conduzida em cozedores que operam sob pressão e altas temperaturas (100oC a 110oC), 

com injeção direta do vapor no mosto cru. A acentuada queda de viscosidade do mosto 

nessa etapa é devida à hidrólise parcial do amido. 

O próximo tratamento, conhecido como sacarificação, é processado em 

temperaturas baixas (50oC a 70oC), na presença de outra enzima amilolítica, denominada 

glucoamilase ou amiloglicosidase. A reação de hidrólise prossegue agora a partir das 

dextrinas, onde além dos trechos não lineares, são rompidas as partes ramificadas que a 

alfaamilase não conseguiu hidrolisar. Resulta então, como produto final, a glicose, que é 

um açúcar fermentescível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas vezes a sacarificação é realizada concomitantemente com a fermentação 

alcoólica, embora essa ocorra a 30oC. Nestas condições, a ação da glucoamilase passa a 

constituir a fase limitante deste processo conjugado, pois a temperatura de fermentação não 

FIGURA 48: REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA ESTRUTURA DAS MOLÉCULAS 
DE AMIDO  
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corresponde à temperatura ótima de atuação da enzima. Durante a fermentação alcoólica, 

há formação de uma quantidade considerável de gás carbônico como conseqüência do 

metabolismo das leveduras. Esse subproduto usualmente é engarrafado e comercializado. 

Completadas a sacarificação e a fermentação, resulta um mosto fixo em álcool (8% em 

volume, aproximadamente), conhecido como vinho. 

Após uma filtração do vinho, cuja finalidade é a eliminação das fibras ligno-

celulósicas provenientes da mandioca, o mesmo é conduzido a uma torre de destilação onde 

o álcool é concentrado a uma composição volumétrica de 60%. Uma segunda torre, a de 

retificação, eleva esta composição para 90 a 95%, produzindo o álcool hidratado, que pode 

ser utilizado como combustível em veículos, cujos motores são especialmente adaptados 

para o mesmo. 440 

 

7.6. O PROJETO DO COZEDOR ELÉTRICO NÚMERO UM – CEUM  

 

O projeto de funcionamento do novo cozedor do mosto de mandioca foi iniciado 

oficialmente no dia 30 de setembro de 1980, quando Ronaldo de Martino e Haroldo Hiss 

lavraram as seguintes autorizações em favor da Fundação de Ciências Aplicadas: 

 

AUTORIZAÇÃO DOS INVENTORES DO NOVO PROCESSO 

 

“Ronaldo de Martino, nacionalidade brasileira, estado civil 

desquitado, profissão Técnico Eletrônico, portador do CPF no 

368.456.200 e cédula de identidade R.G. 2.090.063, residente e 

domiciliado à Rua Tietê, no114, na cidade de São Bernardo do 

Campo, Estado de São Paulo e Haroldo Hiss, nacionalidade 

brasileira, estado civil solteiro, portador do CPF no 500.291.938-34 

e cédula de identidade R.G. 3.182.340, residente e domiciliado à 

Rua Manoel Maria Tourinho, no685, na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, nas qualidades de INVENTORES DA P.I. 

                                                           
440 H. Hiss, “O Aproveitamento da Mandioca como Fonte Energética: Contribuição ao desenvolvimento de uma forma 

não convencional de hidrólise do amido da mandioca”, pp. 24-28. 
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“APARELHO E PROCESSO DE AQUECIMENTO, POR FUGA 

DIELÉTRICA, APLICADA AO PRÉ-COZIMENTO E HIDRÓLISE 

DO MOSTO CRU DE MANDIOCA”, autorizamos, para todos os 

fins e efeitos de direito, a FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS, entidade sem fins lucrativos, mantenedora do 

Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais, sito à Avenida 

Humberto de Alencar Castelo Branco no 3972, em São Bernardo do 

Campo, São Paulo, com C.G.C. 61.023.156/0001-82, sita à Rua Dr. 

Fabrício Vampré no 201 – Vila Mariana, Cidade de São Paulo – 

Estado de São Paulo, A EFETUAR O DEPÓSITO DO REFERIDO 

PEDIDO DE PATENTE NA CONFORMIDADE DO CÓDIGO DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. São Bernardo do Campo, 30 de 

setembro de 1980. Haroldo Hiss.  Ronaldo de Martino.”  441                                             

 

 A Fundação de Ciências Aplicadas enviou, no dia 30 de janeiro de 1981, um Pedido 

de Patente e Garantia de Prioridade ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através 

da firma Alfaômega Propriedade Industrial S/C Ltda, registrado sob o número 38100649, 

no qual estava prevista uma cessão de direitos de exploração, imediatamente após a 

concessão pelo INPI. Pretendia-se um potencial de fabricação de 5000 litros diários de 

álcool de mandioca, e o pedido era fundamentado com as informações descritas nos 

parágrafos seguintes.  

A mandioca é uma raiz tuberosa que apresenta em sua composição até 35% de 

amido, que pode ser transformado em açúcares fermentáveis que, submetidos a um 

processo adequado de fermentação, podem ser convertidos em álcool etílico. Esse álcool, 

depois de ser destilado e retificado, pode ser um ótimo combustível para motores a 

explosão.  

Uma fase crítica desse processo é o da transformação do amido em açúcares, que 

geralmente é realizada com a hidrólise do amido, adicionando-se ácidos ou enzimas. O 

processo de hidrólise ácida tem sido substituído pela hidrólise enzimática, pois esta pode 

ser realizada em condições mais brandas de temperatura e de pressão, bem como levar a um 

                                                           
441 A autorização pertence ao acervo do IPEI e foi gentilmente cedida para ser copiada. 
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produto final mais homogêneo e, portanto, mais adequado para uma posterior fermentação 

alcoólica.  

O amido natural, antes de ser submetido à hidrólise enzimática, deve sofrer um 

tratamento térmico preliminar, um pré-cozimento, para que se torne mais susceptível a um 

posterior ataque enzimático. 

Nos processos tradicionais esse tratamento térmico preliminar era realizado através 

da injeção direta do vapor no mosto cru, que era a suspensão aquosa da mandioca triturada. 

Ocorre então a gelatinização do amido, quando o índice de viscosidade da massa pode 

variar de 150 a 1000 centipoise. 442 Essa transferência de calor pela injeção de vapor no 

mosto é muito lenta e são necessárias grandes quantidades de energia térmica para se 

atingir a temperatura ideal.  

A demanda de álcool etílico tem crescido, e por esse motivo novas pesquisas têm 

sido feitas, com a finalidade de tentar criar outros processos industriais de fabricação de um 

produto de melhor qualidade e menor custo. Com este objetivo, foi criado pelos inventores 

Ronaldo de Martino e Haroldo Hiss o presente aparelho [que era objeto do pedido de 

patente] e processo de aquecimento, por fuga dielétrica, destinado ao pré-cozimento e 

hidrólise do mosto cru da mandioca. O aquecimento é realizado através da tensão elétrica 

alternada, preferivelmente à freqüência de 60 Hz, provocando movimento alternado dos 

íons, induzidos pelo campo elétrico, e dessa forma, o mosto será aquecido uniformemente.  

O aparelho esquematizado é constituído por um par de tubos concêntricos, sendo o 

interno (1) de refrigeração, dotado nas suas extremidades de registros (2) para controle do 

fluido refrigerante, enquanto que o outro externo (3), configura a câmara de cozimento (4) 

dotada de registro superior para entrada (5) do mosto e inferior (5’) de saída, bem como de  

terminais (6) para conexões de manômetros e termômetros. [figura 49] 

Os tubos concêntricos (1) e (3) são diametral e eletricamente isolados entre si, por 

meio de placa de material dielétrico (7), firmemente fixada ao flange (8) do tubo externo 

(3), através de parafusos e porcas (9), sendo que a fixação é completada através de porcas 

                                                           
442 No sistema de medida c.g.s. um poise é uma unidade de medida de viscosidade de um fluido, em que o gradiente de  

velocidade, sob uma tensão tangencial de um Newton por metro quadrado, é  de um metro por segundo por metro de 

afastamento normal ao plano de deslizamento.   
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(10) e contra-porcas (11), previstas nos extremos do tubo interno (1), que ultrapassa a placa 

de material dielétrico (7), onde se fixam os bornes (12) para ligação elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo para se obter o pré-cozimento do mostro cru de mandioca, utilizando o 

aparelho, desenvolve-se da seguinte maneira: o mosto cru da mandioca (4) vindo pela 

tubulação onde se situa o registro (5), é depositado na câmara delimitada pelo tubo interno 

(1) e o externo (3), quando então recebe, através dos bornes (12), uma tensão elétrica 

alternada da ordem de 60 Hz, o que provoca um movimento de íons, pelo campo dos 

elétrons, com conseqüente aquecimento uniforme da massa fluida (4), obtendo-se as 

melhores condições de pré-cozimento à temperatura de 90oC, mantida em torno de cinco 

minutos. A válvula (5’) é aberta e o mosto, já cozido, sofre uma descompressão, sendo 

submetido à hidrólise, que pode ser realizada no mesmo aparelho, ou então em uma câmara 

de expansão. A utilização desse aparelho registrou um consumo de energia elétrica não 

superior a 0,2 Kwh por quilo de mandioca. Poderiam ser utilizadas outras freqüências de 

FIGURA 49: VISTA LATERAL DO APARELHO 

FONTE: ACERVO DO IPEI 
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tensão alternada de 60 Hz. Nessa segunda fase o melhor resultado foi obtido mantendo a 

temperatura em 90oC, durante vinte minutos. A seguir, desenvolve-se o processo normal de 

sacarificação para se obter o mosto doce, e posteriormente acrescentam-se os fermentos, 

para conveniente fermentação e destilação. 443 

O projeto foi inicialmente financiado com os recursos da Fundação de Ciências 

Aplicadas, que atingiram o montante de Cr$ 9.853.450,00 (nove milhões, oitocentos e 

cinqüenta e três mil e quatrocentos e cinqüenta cruzeiros). No dia 1 de julho de 1981, ao 

tomar conhecimento de que os recursos disponíveis se haviam esgotado, o Diretor do IPEI, 

professor Jorge Wilson Hilsdorf, enviou ao Padre Aldemar Moreira, Presidente da 

Fundação de Ciências Aplicadas, uma carta consulta, na qual era solicitado o envio de um 

pedido de financiamento ao Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica, o FIPEC, 

através do Banco do Brasil, no valor de Cr$ 22.661.634,00 (vinte e dois milhões, seiscentos 

e sessenta e um mil e seiscentos e trinta e quatro cruzeiros). Esse era o valor estimado, na 

época, para poder dar prosseguimento ao projeto e cumprir todas as fases previstas. [figura 

50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
443 A documentação contendo o pedido de patente e as demais informações pertence ao acervo do IPEI, e foram 

gentilmente cedidas para serem copiadas. 
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FIGURA 50: PEDIDO DE ENVIO DE UMA CARTA CONSULTA AO  BANCO DO 
BRASIL  
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O projeto enquadrava-se no item 1 – “Energia de Fontes e Formas Não 

Convencionais” – do campo de atuação do FIPEC em 1981. O pedido fundamentava-se no 

fato de que o IPEI era um órgão de prestação de serviços técnicos da Fundação de Ciências 

Aplicadas, para auxílio às indústrias, e enquadrava-se nas “Condições Gerais de 

Financiamento”, na modalidade de ‘fundo perdido’ pela qual eram assistidas as 

Universidades e Instituições de Pesquisa. Após as necessárias tramitações internas, análises 

e contatos com os órgãos governamentais, a Fundação de Ciências Aplicadas aprovou o 

pedido, enviando uma comunicação interna ao IPEI: [figura 51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pedido estavam descritos os objetivos da pesquisa, que se tratava de um 

processo não convencional e inédito de aquecimento da mandioca, que propiciaria um 

menor consumo de energia na produção do álcool carburante, inclusive com exeqüibilidade 

industrial menos complexa, resultando em um combustível de menor custo.  

O IPEI reforçou o pedido informando que já havia construído um cozedor de 

laboratório, para processar 1 kg de mandioca, no qual estavam sendo realizadas pesquisas 

para determinar as melhores condições de temperatura e de tempo de aquecimento. O 

 

FONTE: ACERVO DO IPEI 

FIGURA 51: CONFIRMAÇÃO DO ENVIO DA CARTA CONSULTA  
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consumo de energia observado era da ordem de 0,11 Kwh, e o projeto objetivava 

estabelecer quais eram as condições ótimas de tempo, temperatura e concentração de 

enzimas no cozedor.  

Pretendia-se posteriormente ampliar a escala do processo, construindo-se uma 

pequena instalação, com capacidade de fabricar 50 litros de álcool diários, para operar em 

regime contínuo, em um processo totalmente automatizado, usando-se instrumentação 

eletrônica.  

Além dos custos operacionais e com pessoal especializado, era necessário adquirir 

equipamentos, como tanques de aço inox, filtros-prensa, torres de destilação, estufas, 

espectrofotômetros e demais equipamentos de laboratório. Na exposição de motivos, 

também era informado que já existiam entidades interessadas nesse projeto, como a 

Fazenda Sant’anna do Rio Abaixo e as firmas Infersol Indústria e Comércio de Fontes 

Energéticas Renováveis  e Solar Ltda. 

Enquanto tramitava o pedido de financiamento junto aos órgãos governamentais, a 

Fundação de Ciências Aplicadas recebeu um ofício, datado de 1 de julho de 1981, que 

informava sobre as inscrições em um certame que premiaria os esforços de pesquisa 

desenvolvidos no País, na área de invenção.  

O Serviço Estadual de Assistência aos Inventores – SEDAI da Secretaria de 

Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia  enviou o ofício circular 001/81 assinado pela 

diretora do órgão, Dalva Lúcia Maffia Nobre,  informando que o SEDAI estava 

promovendo o IX Concurso Nacional do Invento Brasileiro -  Prêmio Governador do 

Estado, que tinha como finalidade premiar o esforço de pesquisa desenvolvido no país, na 

área da invenção.  [figura 52]  

Acompanhando o comunicado, estavam as instruções e as normas a serem 

respeitadas para a inscrição naquele concurso. A Faculdade de Engenharia Industrial 

interessou-se pelo evento, inscreveu o projeto CEUM e este foi qualificado para disputar o 

certame, porém não foi premiado. 444 

 

                                                           
444 Essa informação foi fornecida pelo Professor Haroldo Hiss.  
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O processo de aprovação do financiamento para o projeto CEUM foi demorado. A 

primeira resposta do Banco do Brasil  já solicitava, sem quaisquer justificativas, que fosse 

feita uma reavaliação dos prazos e custos do projeto, que foram considerados 

superdimensionados. [figura 53] Para atender a essas exigências o IPEI foi obrigado a 

reformular a proposta original, na sua parte formal, de maneira completa. 
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FIGURA 52: CONVITE DO SEDAI  
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FIGURA 53: RESPOSTA DO BANCO DO BRASIL 
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Todos os anexos referentes à mão de obra, equipamentos, necessidade de horas 

extras, para acompanhar o processo, uma vez que este necessitava ser observado durante 24 

horas, sem interrupção e de forma continuada, foram enviados novamente ao FIPEC, para 

fundamentar as reais necessidades financeiras do projeto. Essa reformulação só ficou pronta 

ao final do ano de 1981, quando a documentação foi enviada à agência do Banco do Brasil 

situada em Brasília. A aprovação da liberação da verba ocorreu em 13 de abril de 1982, 

através deste ofício do Banco do Brasil enviado ao Governador de São Paulo: [figura 54] 
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FIGURA 54: OFÍCIO DO BANCO DO BRASIL 
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7.7. AS FASES INICIAIS DO PROJETO CEUM 

 

No primeiro relatório de execução de projeto, relativo ao período de maio a agosto 

de 1982, enviado ao FIPEC pelo Diretor do IPEI, professor Jorge Wilson Hilsdorf, constam 

informações sobre o desenvolvimento do projeto, que são descritas a seguir.  Ele foi 

dividido em diversas fases, de acordo com o cronograma: 

 

Em relação ao projeto e dimensionamento da instalação do sistema do cozedor 

elétrico, foi construído um outro aparelho, modificado, visando obter um processo contínuo 

de hidrólise do amido de mandioca. [figura 55] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE PREVISTA REALIZADA 

FASE 1: Projeto e dimensionamento da instalação de 

pré-tratamento da mandioca e do cozedor. 

100% 50% 

FASE 2: Aquisição de equipamentos até a fase de 

hidrólise ou cozimento. 

100% 75% 

FASE 3: Montagem da instalação da fase anterior 100% 90% 

FASE 4: Automação da fase de pré-tratamento e 

hidrólise. 

0 25% 

FIGURA 55: ESQUEMA DO COZEDOR ELÉTRICO 
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O cozedor, construído com recursos próprios do IPEI, foi modificado incluindo-se 

uma espiral de PVC usinada, e com tal dispositivo foi consideravelmente aumentado o 

tempo de permanência do mosto de mandioca no interior do cozedor. A instalação do 

lavador e descascador de raízes do equipamento de pré-tratamento da mandioca ainda não 

havia sido realizada, pois se pensava em utilizar a mandioca em forma de farinha.  

 Já haviam sido adquiridos ou encomendados os seguintes equipamentos: uma 

bomba helicoidal, já instalada; um tanque de aço-carbono com quatro chicanas, capacidade 

de 500 litros, com duas hélices para agitação e motor elétrico de 1 HP, já instalado; um 

tanque de aço-carbono de 100 litros e um tanque de aço-carbono de 1000 litros  que 

estavam em fase de montagem; um sistema controlador de densidade do mosto de 

mandioca, construído em tubo de  PVC e pivô em aço inox; um transdutor ou sensor de 

temperatura, com processador eletrônico correspondente; um viscosímetro com processador 

eletrônico e um microprocessador. 

 A montagem da instalação já estava praticamente pronta, pois a bomba helicoidal, 

para bombear o mosto cru (suspensão aquosa de farinha de mandioca, na presença de 

alfaamilase), havia sido acoplada a um motor de corrente contínua. Isto possibilitava variar 

a sua rotação e assim controlar a vazão do mosto e o tempo de permanência do fluido no 

cozedor, em função do grau de conversão do amido.  

Também já haviam sido instalados três tanques: o primeiro tinha uma capacidade de 

500 litros, destinado a armazenar homogeneamente a mistura da farinha de mandioca com 

água e a enzima alfaamilase, que formavam o mosto cru. Esse mosto seria introduzido no 

cozedor por intermédio de uma bomba helicoidal. Para evitar que a farinha se sedimentasse 

no fundo do tanque, a mistura era agitada mecanicamente por duas turbinas de duas pás e 

quatro chicanas, fixadas dentro da parede do reservatório. O segundo tanque, com 

capacidade de 100 litros, era destinado a receber o mosto do cozedor, e estando 

termicamente isolado, manteria a temperatura do mosto elevada, a fim de que fosse 

completada a conversão do amido. O terceiro tinha capacidade de 1000 litros, e era 

destinado aos ensaios com as raízes da mandioca.  
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A decisão de adotar um tanque ‘pulmão’ de tal capacidade foi baseada no seguinte 

critério: pretendia-se, no final da execução do projeto, operar a usina completa com uma 

produção de 50 litros de álcool (a 92oGL) a cada 24 horas. Considerando que o setor de 

destilação da usina recebia um vinho com o teor alcoólico de aproximadamente 8oGL, 

então a vazão deveria ser de 580 litros para cada 24 horas de operação contínua da usina. 

Conseqüentemente, o mosto cru que alimentava o cozedor deveria ter pelo menos a mesma 

vazão. 

No entanto, o sistema de pré-tratamento das raízes de mandioca não deveria estar 

acoplado diretamente à bomba, senão haveria variações na vazão de mosto impossíveis de 

serem atenuadas, e o mesmo deveria carregar o referido tanque ‘pulmão’ com 

aproximadamente 600 litros de mosto cru, no início de uma operação em regime contínuo. 

Os testes iniciais com farinha de mandioca dispensaram a fase de pré-tratamento e 
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conseqüentemente a matéria-prima poderia ser adicionada diretamente ao tanque com 

capacidade de 500 litros, para depois alimentar a bomba. [figura 56, p. 306] 

O sistema controlador de densidade do mosto de mandioca não estava previsto no 

projeto proposto ao FIPEC. Tal sistema foi idealizado e construído em função da 

preocupação em resolver um problema fundamental na automação da fase de preparo do 

mosto cru, que era o do controle da concentração de sólidos totais.  

Sabe-se que uma concentração adequada de sólidos totais (550 a 600g de raízes de 

mandioca por litro de mosto ou 190g de farinha por litro) é importante para a obtenção de 

um vinho, cujo teor alcoólico não seja inferior a 7o GL. Uma concentração muito baixa de 

sólidos e um conseqüente teor alcoólico baixo no vinho exigirão grandes volumes do 

mesmo para ser destilado e um dispêndio excessivo de energia na etapa da destilação. Além 

disso, grandes quantidades de vinhoto serão geradas, trazendo efeitos poluidores 

indesejáveis. O sistema controlador da densidade baseava-se no princípio esquematizado: 

[figura 57] 
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O mosto recém preparado circulava continuamente através do tubo de PVC. 

Qualquer variação em sua concentração, devida a uma eventual variação na quantidade de 

água adicionada, acarretava uma variação na densidade do mosto, que, por sua vez, 

ocasionava um desequilíbrio do sistema apoiado sobre o pivô P. [figura 57] Este 

desequilíbrio deslocava da posição vertical a pequena placa perfurada C, solidária ao tubo 

que estava frente a um foto-transistor F. Este elemento acusava o movimento da placa C, 

acionava um circuito eletrônico, que por sua vez atuava sobre a válvula de adição de água 

ao mosto. Dois sistemas desse tipo já haviam sido construídos: um provido de um tubo de 

½ polegada de diâmetro e outro de 1 polegada.  

As medidas de temperatura eram de fundamental importância na fase de cozimento, 

pois o mosto não poderia ser submetido a uma tempertura superior a 70 OC, visto ser esta a 

temperatura ótima de atuação da enzima alfaamilase marca Okochi, e para esse controle 

seria utilizado um transdutor de temperatura com processador. A fase de aquecimento do 

mosto durante seu percurso através do cozedor também poderia vir a ser um importante 

fator no grau de conversão do amido. Nestas circunstâncias, além das medidas de 

temperatura na entrada A e na saída B do sistema, também seriam necessárias outras ao 

longo do processo. Os sensores ou transdutores de temperatura para estas finalidades 

seriam constituídos por termoresistores acoplados a um circuito de temperatura. Para cada 

sensor haveria um circuito, cujo sinal analógico (0 a 5V) seria enviado para a interface de 

conversão e daí para a unidade central de processamento.  

Essa central, por sua vez, enviaria um sinal de controle para um transformador ou 

variac eletromecânico, que alteraria a tensão elétrica aplicada ao cozedor, para um valor 

conveniente. Deste modo, as temperaturas do mosto seriam conduzidas e mantidas em 

valores pré-estabelecidos. Já haviam sido executados os lay-outs e as placas dos circuitos 

impressos. Os testes eletrônicos indicaram um ótimo funcionamento do sistema de medida 

de temperatura, dentro de um intervalo de 0 a 130OC. 

A viscosidade do mosto estava intimamente associada ao grau de conversão do 

amido em dextrinas. Nestas circunstâncias, uma maneira de verificar se o tempo de 

permanência daquele fluido no cozedor era suficiente consistia em medir continuadamente 

o valor da viscosidade, após o processo de cozimento. A construção de um tal sistema de 

medida da viscosidade foi baseada em um pequeno motor M de corrente contínua, que fazia 



Capítulo 7: O Projeto CEUM 

 

309

  
 

girar um disco D imerso no fluido F. O disco D era constituído de material PVC, solidário 

ao eixo E, que por sua vez era ligado a uma mola m que transmitia as forças viscosas do 

fluido F ao motor M. [figura 58]  Como este girava a uma velocidade angular constante, as 

variações nos esforços viscosos se traduziam pelas variações na corrente elétrica fornecida 

ao motor, para manter uniforme a velocidade. O disco entalhado D’, juntamente com o 

pequeno foto transmissor F’, constituem o gerador tacométrico, cuja função era a de 

controlar eletronicamente a velocidade angular do motor. Os entalhes provocavam 

interrupções regulares sobre o feixe de luz perpendicular ao plano do disco, emitido pelo 

foto transmissor, que traduzia aqueles pulsos em sinais eletrônicos. Além do gerador 

tacométrico, o viscosímetro era constituído por uma fonte de corrente contínua e 

amplificadores de ganho variável, com saídas analógicas de 0 a 5V, cobrindo as gamas de 

variação da viscosidade do mosto hidrolisado. Os dados iniciais para o dimensionamento 

do circuito eletrônico do viscosímetro foram obtidos a partir de testes de simulação de 

variações de viscosidade, os quais consistiam no emprego de algumas amostras de óleos de 

viscosidades conhecidas (3 a 300 centipoises). O sistema de funcionamento imerso nestes 

óleos-padrões fornecia uma idéia a respeito do comportamento e desempenho exigidos pelo 

circuito em projeto.  
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O microprocessador controlava não somente a fase de cozimento, mas também 

todas as demais operações da usina (fermentação e destilação). A fim de definir a 

capacidade da unidade central de processamento foi inicialmente realizado um 

levantamento do número de medidas de transdutores para a obtenção de todas as 

informações a respeito do processo, tais como o número de medidas de temperatura, de pH, 

de pressão, de vazão, viscosidade, etc.  

Nestas circunstâncias, a operação de processamento foi dividida em: sistemas de 

transdutores, processadores das informações dos transdutores, interfaces de aquisição de 

dados, interfaces de saídas e controladores eletromecânicos.  

Segundo o cronograma físico deste projeto, pretendia-se prosseguir com a 

automatização desta etapa, instalando os equipamentos eletrônicos citados, nas diversas 

partes do processo de cozimento da mandioca. Em função dos resultados obtidos neste 

cozedor, seria construído um outro de maior capacidade (4 mil litros), até o final de 

setembro de 1982.  

Este seria considerado o protótipo definitivo para a usina, uma vez que o cozedor 

existente tinha sido construído para operar em batelada e sem nenhuma experiência prévia a 

respeito desta forma não convencional de aquecimento.  

Uma vez dominadas as técnicas do processo de conversão, bem como a sua 

automatização, pretendia-se passar a operar esta fase com a utilização de raízes de 

mandioca, quando seriam adquiridos o lavador e o descascador daquela matéria-prima. 

 

7.8. A AJUDA DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A 

CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PROJETO CEUM 

 

 A concessão do financiamento do projeto pelo FIPEC se fez com a intervenção do 

Governo do Estado de São Paulo. Esse fato fica evidenciado no ofício enviado pelo Sr. 

Calim Eid, que era Secretário de Estado e Chefe da Casa Civil, em 6 de janeiro de 1983, ao 

Padre Aldemar Pasini Moreira, Presidente da Fundação de Ciências Aplicadas: [figura 59] 
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 Em agradecimento, foi enviada a seguinte resposta pelo Padre Aldemar Pasini 
Moreira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Em agradecimento, foi enviada a seguinte carta pelo Padre Aldemar Pasini Moreira 

ao Secretário Calim Eid: [figura 60] 

 

FONTE: ACERVO DO IPEI 

FIGURA 59: CARTA DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO  DE SÃO 
PAULO 
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Apesar do financiamento obtido, no mês de abril de 1983 foi solicitado um pedido 

de reajuste dos custos de equipamentos e vencimentos do pessoal envolvido com a 

pesquisa, no segundo ano do projeto. Já se estava providenciando a operação da segunda e 

última fase do processo de destilação e fermentação, conforme a proposta inicialmente 

aprovada pelo FIPEC, em que era prevista uma produção de 50 litros diários de álcool de 

FONTE: ACERVO DO IPEI 

FIGURA 60: CARTA PARA A CHEFIA DA CASA CIVIL DO GOV ERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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mandioca no laboratório. Na exposição de motivos, o Diretor do IPEI informava que essa 

revisão de valores era decorrente da construção de uma usina de maior porte, que fabricaria 

250 litros de álcool por dia, e dessa forma apenas os custos de equipamento e material de 

consumo haviam sido alterados, para atender a ampliação pretendida.  

A mesma instalação dos equipamentos de pré-tratamento de matéria prima e 

cozimento seria aproveitada, e a ampliação resultaria em uma maior facilidade de controle e 

menores erros de medida no processo de tratamento de grandes volumes da mandioca. 

Haveria uma aproximação da condição industrial de micro-usina, permitindo a solução de 

problemas muito semelhantes aos encontrados na produção em larga escala.  Essa 

ampliação também evitaria futuros desembolsos do FIPEC, quando fossem projetadas 

usinas de porte intermediário, e haveria um maior atrativo para as empresas, com a 

transferência ao setor produtivo de uma tecnologia semi-piloto.  

O Diretor do IPEI confessava-se entusiasmado com os progressos do projeto, pois 

havia sido testada com sucesso a produção de mosto em duas condições: a primeira de 20 a 

40 litros por hora e a segunda de 100 litros por hora. Solicitava também urgência na 

aprovação do pedido, para que não houvesse uma descontinuidade no cronograma do 

projeto. 

O jornal O Estado de São Paulo publicou em 22 de maio de 1983 o seguinte artigo, 

relativo à nova técnica de produção de álcool de mandioca:  

 

“O Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais – IPEI – da 

Fundação de Ciências Aplicadas, desenvolveu um novo processo de 

cozimento da mandioca, para a produção do álcool etílico, capaz de 

torná-la competitiva em relação à cana-de-açúcar, em nível de 

custos, como fonte energética renovável. A nova tecnologia visa 

superar a desvantagem que a mandioca – um dos maiores volumes 

de produção agrícola no Brasil, com cerca de 30 milhões de 

toneladas anuais, apresenta em seu processamento, com a exigência 

do pré-cozimento, inexistente no caso da cana. A pesquisa que 

motivou a criação do processo de cozimento que troca a lenha pela 
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energia elétrica, é apoiada pelo Banco do Brasil. O investimento foi 

de 14 milhões de cruzeiros, desde seu início, em maio do ano 

passado, conta o engenheiro Haroldo Hiss, supervisor do Centro de 

Pesquisas Químicas do IPEI, que integra a mesma estrutura 

mantenedora da Faculdade de Engenharia Industrial. A tecnologia 

idealizada pelo engenheiro Ronaldo de Martino, responsável 

também pela parte eletrônica embutida no projeto de forma mais 

ampla, reduz o consumo de energia na escala de produção e de 

tempo destinado ao cozimento. “Por enquanto, ele é reduzido à 

metade do que o necessário com a queima de lenha, como já 

verificamos em nossa Usina Piloto, que produz 250 litros de álcool 

por dia, em caráter experimental”. Haroldo Hiss acrescenta que o 

IPEI solicitou mais 40 milhões de cruzeiros ao Banco do Brasil, 

para a seqüência do projeto, que envolve o desenvolvimento total de 

uma usina de álcool de mandioca, com a transferência da sua 

tecnologia aos interessados, na fase seguinte. “Nosso trabalho – 

explica – estará concluído até dezembro.” Se a cana tem vantagem, 

que pode ser eliminada, a mandioca apresenta alguns atrativos, a 

exemplo de proporcionar maior produção de álcool por tonelada. ‘A 

relação é de uma tonelada para 160 a 180 litros, enquanto que na 

cana o resultado é de 60 a 70 litros. A mandioca, na forma de raspa, 

pode ser armazenada e transportada facilmente, o que garante o 

abastecimento de uma usina durante todo o ano, sem a paralisação 

que ocorre, no caso da cana-de-açúcar, com o período da 

entressafra’, afirma Haroldo Hiss, responsável pela área de 

bioquímica na pesquisa. O pesquisador, que publicou um trabalho 

sobre o assunto, na revista Pesquisa e Tecnologia da FEI, editada 

pela Fundação de Ciências Aplicadas, relata que as folhas de 

mandioca são ricas de elemento precursor da vitamina A, vitaminas 

B1, B2 e C, bem como em proteínas, cujo teor atinge mais de 30% 

sobre a matéria seca. O emprego potencial dessas proteínas na 
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alimentação humana é tão grande que já foi sugerido um programa 

de pesquisas para desenvolvimento da tecnologia e extração das 

mesmas. O novo processo de cozimento da mandioca, para a 

extração do álcool etílico, dispensa conseqüentemente a queima de 

parte das plantas, que podem ser empregadas na alimentação. O 

equipamento é de simples construção, sem elevados investimentos, 

estimula a utilização da energia elétrica, considerando que 25% da 

capacidade instalada atualmente em usinas hidroelétricas no Brasil 

não é utilizada. Mas, segundo o engenheiro Haroldo Hiss, a 

intenção não é substituir a cana pela mandioca, uma vez que são 

complementares as características dos processos, que utilizam um 

ou outro tipo de matéria prima. Assim, a mandioca poderá vir a ser 

utilizada na  mesma usina que opera com cana-de-açúcar, durante 

os períodos de entressafra.”  445 

 

7.9. AS FASES FINAIS DO PROJETO CEUM 

 

 Um outro relatório de execução do projeto foi enviado ao Banco do Brasil, no dia 

30 de maio de 1983, relativo ao 3o quadrimestre de 1 de janeiro a 30 de abril de 1983, 

informando o andamento do mesmo.  

 

 

                                                           
445 “Nova Técnica Torna Álcool de Mandioca Competitivo”. O Estado de São Paulo (22 mai. 1983), p. 49. 

ATIVIDADE REALIZADA 

FASE 2: Aquisição de equipamentos até a fase de hidrólise ou 
cozimento. 

100% 

FASE 3: Montagem da instalação da fase anterior 100% 

FASE 4: Automação da fase de pré-tratamento e hidrólise. 100% 

FASE 5: Obtenção dos resultados das variáveis propostas. 40% 

FASE 6: Aquisição dos equipamentos de fermentação e destilação  0 
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A fase 1 já havia sido totalmente concluída, com uma pequena modificação no 

cozedor. A câmara que alojava o viscosímetro e os eletrodos foi instalada fora do corpo do 

cozedor: [figura 61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta modificação foi introduzida por causa da dificuldade no controle do nível da 

suspensão da mandioca, cujo objetivo era impedir o extravasamento da mesma pelo orifício 

da tampa por onde passava o eixo do viscosímetro; a dificuldade era maior quando se 

tratava de uma suspensão de raízes de mandioca do que quando era empregada a farinha, 

por causa da maior viscosidade da primeira, causada pelas fibras celulósicas do vegetal. 

Nestas condições preferiu-se selar a parte superior do cozedor e acoplar o recipiente 

separado para as medidas e controles propostos. Essa modificação estava em operação e 

apresentava resultados satisfatórios.   

Em relação à fase 2, todos os equipamentos estavam instalados e em operação. A 

montagem do protótipo definitivo do cozedor estava concluída, e sua operação já era rotina. 

Os testes demonstravam que era necessário reduzir as fibras celulósicas, que provocavam 

FIGURA 61 
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entupimentos no cozedor e demais singularidades da tubulação. Um triturador 

complementar ao ralador de mandioca estava sendo construído com os recursos da 

Fundação de Ciências Aplicadas e deveria ser instalado em série com o primeiro. Esse 

aparelho, cuja concepção era da equipe de pesquisa, possuía uma série de facas F acopladas 

ao eixo E, o qual, por sua vez, era acionado pelo motor elétrico M através da correia C. As 

facas F, dentro do cone constituído por uma tela metálica T, provocavam a cominuição das 

fibras e pedaços de raízes que somente poderiam sair do interior do cone para o recipiente 

coletor R, quando a sua granulometria fosse igual ou inferior ao da abertura da malha da 

referida tela. O mosto cru era então bombeado deste recipiente R para o tanque ‘pulmão’ 

com a  capacidade de 1000 litros: [figura 62] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restava apenas concluir a instalação elétrica da usina até a fase de cozimento e 

hidrólise, e efetuar os testes a respeito do desempenho do viscosímetro, que estava 

instalado fora do corpo do cozedor. Em relação à fase 5, os resultados demonstraram a 

viabilidade técnica do sistema contínuo de cozimento, inicialmente testado com o protótipo 

antigo do cozedor. Em alguns ensaios, graus de conversão de até 15,8 % foram obtidos. O 

valor do grau de conversão mencionado poderia ser considerado competitivo em relação 

aos dados citados na literatura com processos convencionais; com tempos de permanência 

FIGURA 62 
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do meio da ordem de 3 minutos, na temperatura ótima da enzima alfaamilase (70oC a 

75OC), graus de conversão da ordem de 4% são obtidos. O critério de comparação entre 

ambos os processos não era, entretanto, muito apropriado, tendo em vista que o primeiro 

operou de forma contínua, enquanto que o convencional foi realizado em batelada.  

 Com o objetivo de estabelecer uma comparação mais justa entre ambos os sistemas, 

foi programada uma série de ensaios em dois processos de aquecimento. O cozedor não 

convencional passou a atuar com uma forma descontínua de aquecimento para o citado 

estudo comparativo.  

 Um outro relatório de execução do projeto foi enviado ao Banco do Brasil, no dia 

12 de junho de 1984: 

 

ATIVIDADE  REALIZADA  

Fase 6: Aquisição dos equipamentos de fermentação e destilação  100% 

Fase 7: Montagem dos equipamentos citados na fase anterior 70% 

Fase 8: Automação dos equipamentos de fermentação 60% 

Fase 9: Operação da usina em regime contínuo 0 

 

 A Fase 7 teve início após o recebimento dos tanques de fermentação de vinho. Após 

a fixação das dornas foram providenciadas as instalações elétricas dos agitadores e o 

material elétrico necessário para o controle desses agitadores pelo painel de comando. Com 

recursos da FCA foi feita a manutenção, limpeza e montagem da coluna de destilação e de 

um trocador de calor, pertencentes ao IPEI. Em relação à Fase 8 foi elaborado o programa 

de controle do pH para o microprocessador e feito o levantamento, em laboratório, do 

desvio da medida como conseqüência da variação de temperatura, em soluções de pH 

conhecidos. Os resultados experimentais foram conferidos com o programa desenvolvido 

para a correção, sendo considerados satisfatórios. Foram delineadas também as interfaces 

microprocessador/processo, tendo sido definida a parte de operação manual ligada em 

paralelo à parte automática. Tal procedimento permite eventuais operações manuais, tanto 

para comparações de resultados como para suprir alguma falha no funcionamento 

automático. Para o controle da temperatura, foi projetado e montado – em nível de 

protótipo, o circuito para a medição da mesma, com a conversão do sinal para saída de 
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corrente. A partir deste teste, iniciou-se o desenvolvimento do lay-out do circuito para 

controle e medida das temperaturas do controle de fermentação.  

  O Banco do Brasil enviou ao IPEI a seguinte correspondência, em 14 de novembro 

de 1984, fixando o prazo definitivo para a conclusão do projeto CEUM: [figura 63] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 63: CARTA DO BANCO DO BRASIL 

FONTE: ACERVO DO IPEI 



Capítulo 7: O Projeto CEUM 

 

320

  
 

 Fixada essa data limite, foi elaborado e enviado, em 17 de julho de 1985 o seguinte 

relatório final da pesquisa, abrangendo o período de 01/10/84 a 31/05/85:  

 

“Este projeto visava principalmente o estudo do aquecimento de 

uma suspensão de mandioca por efeito Joule, de maneira que 

propiciasse um menor consumo de energia durante a fase de 

dextrinização, na produção de álcool etílico. Sendo assim, o 

presente projeto utilizaria um aparelho (cozedor) constituído por um 

par de tubos concêntricos, entre os quais se fazia passar uma 

suspensão aquosa de mandioca convenientemente triturada, 

juntamente com a enzima dextrinizante. Os referidos tubos 

concêntricos eram então submetidos a uma tensão elétrica alternada, 

na freqüência de 60 Hz, o que provocava o aquecimento da 

suspensão por efeito Joule. A tensão elétrica era controlada de 

maneira que a temperatura da suspensão da mandioca na saída do 

cozedor se mantivesse na faixa de 70oC a 75oC. Pretendia-se, neste 

projeto, a montagem e operação de uma usina piloto de produção de 

álcool etílico a partir da mandioca, com a finalidade de testar a 

eficiência do cozedor. Tal usina seria em grande parte 

automatizada. Durante o decorrer dos ensaios, apesar de não estar 

previsto no projeto, além de ter sido necessário alterar a geometria 

do cozedor, foi também idealizado e construído um sistema para 

controlar a densidade do mosto cru, um sistema para a medida da 

viscosidade da suspensão de mandioca dextrinizada e um triturador. 

O sistema controlador de densidade não estava previsto no projeto 

enviado ao FIPEC e foi construído e testado com recursos da FCA, 

mas não apresentou um desempenho satisfatório. Esse dispositivo 

que seria usado na automação na fase de preparo do mosto cru, 

apresentou muitos problemas quanto à instabilidade mecânica do 

sistema e após várias modificações e exaustivas tentativas, que 

demandaram muito tempo para serem realizadas, foi considerado 
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impraticável para as condições propostas.  O viscosímetro foi 

construído e adaptado na cabeça do cozedor, mas esta disposição de 

montagem apresentou problemas de vedação, pelo orifício onde 

passava o eixo do viscosímetro. Nestas condições, ele foi instalado 

em um recipiente acoplado ao cozedor. Com essa nova disposição, 

os resultados iniciais com a suspensão da farinha de mandioca se 

mostraram razoáveis, demonstrando serem necessárias ainda 

algumas modificações no sistema. Entretanto, ao serem realizados 

os ensaios com a suspensão de mandioca triturada, esse sistema se 

mostrou impraticável para a medida da viscosidade, provavelmente 

porque o tamanho médio das partículas presentes nesta suspensão 

era maior do que aquelas da suspensão com a farinha da mandioca. 

A operação da usina com suspensão de mandioca apresentou 

inicialmente muitos problemas de entupimento, tanto no cozedor 

como nas singularidades da tubulação, causados por depósitos de 

fibras e pedaços de raízes provenientes do ralador. Visando 

solucionar este problema, foi acoplado um triturador, que 

apresentou um desempenho satisfatório, eliminando o entupimento 

e aumentando o grau de conversão, em decorrência de uma melhor 

cominuição da mandioca. A geometria do cozedor inicialmente 

proposta teve que ser alterada, em conseqüência da carbonização da 

helicóide de nylon, causada pela alta densidade da corrente sobre o 

eletrodo central do cozedor. Esta alta densidade de corrente fazia 

com que o eletrodo central atingisse ao longo de sua extensão uma 

temperatura mínima de 110o C, enquanto que o eletrodo externo 

apresentava uma temperatura variável ao longo do seu eixo 

longitudinal, assumindo valores que se situavam desde a 

temperatura ambiente de entrada no cozedor até cerca de 70oC a 

75oC, que era o valor da temperatura do mosto na saída do mesmo. 

Como efeito dessa alta temperatura do eletrodo central houve a 

carbonização do helicóide de nylon, o que favoreceu a formação de 
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arcos voltaicos, resultando em um péssimo desempenho desse 

equipamento. Este fato obrigou a que fosse retirado o helicóide 

interno do cozedor, mas somente esta mudança não foi suficiente 

para melhorar o seu desempenho, uma vez que sem o helicóide a 

tendência era a de formação de crostas sobre o eletrodo central, de 

forma muito intensa. Considerando o gradiente de temperatura 

radial no cozedor, causado pela diferença de temperatura entre os 

eletrodos, e devido à alta viscosidade da suspensão de mandioca 

que escoava com perfil laminar, tivemos que considerar uma 

geometria para o novo equipamento que permitisse a agitação da 

suspensão que estava sendo dextrinizada. Dessa maneira, o cozedor 

foi modificado de tal forma que o eletrodo central ficou provido de 

palhetas e acoplado a um motor para a agitação do mosto. Essa 

nova geometria, apesar de possuir um eletrodo móvel, o que levava 

a um consumo extra de energia por parte do motor acoplado, tornou 

a construção mais simples do que o do equipamento inicialmente 

proposto. Nessa nova configuração não se formaram mais arcos 

voltaicos e a formação de crostas passou a ser pouco intensa, não 

chegando a causar problemas de condução elétrica.” 

 

7.10. CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, e apesar das dificuldades 

encontradas no desenvolvimento do projeto, entendeu-se que a técnica desenvolvida 

merecia maior estudo, visando o seu aprimoramento. Cabe salientar que uma parte dos 

problemas enfrentados foi devido à falta de prática de toda equipe técnica, na operação de 

uma usina em regime contínuo. Somente após a realização de vários testes é que a equipe 

adquiriu a destreza necessária para operar e resolver os problemas que se apresentavam. 

Os resultados revelaram-se promissores quanto ao aspecto da futura utilização do 

processo em escala industrial, e foi recomendado que algumas etapas deveriam ser 

cumpridas para que a tecnologia pudesse ser transferida para alguma indústria. Também 
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seria interessante pesquisar uma outra geometria para o cozedor, visando a sua otimização, 

após o que deveria ser feita a ampliação da escala do mesmo, a fim de compatibilizar a sua 

capacidade com aquela necessária a uma micro-usina de álcool de mandioca. Não havia 

problemas de fornecimento de energia elétrica para a fase de sacarificação, pois além de ser 

abundante no Brasil nessa época, seu preço também era atrativo. Caso houvesse problemas 

de alto custo ou mesmo de escassez de energia elétrica, o uso do cozedor elétrico se 

tornaria desinteressante. Acusando o recebimento do relatório final, o FIPEC enviou a 

seguinte correspondência, considerando finalizado o projeto CEUM: [figura 64] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO DO IPEI 

FIGURA 64: ENCERRAMENTO DA PESQUISA 
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FIGURA 65: FOTOS DA USINA PILOTO DA FEI  

FONTE: ACERVO DO PROFESSOR UMBERTO MASSANTE  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Procurou-se fazer neste trabalho uma breve história da Faculdade de Engenharia 

Industrial, considerando o contexto em que ela surgiu e se desenvolveu, para então serem 

analisados alguns projetos de pesquisa que ali se realizaram. O objetivo inicial foi 

contemplar os ideais de seus fundadores, a missão da instituição e de sua mantenedora, os 

valores, os princípios e os comportamentos vigentes na sua comunidade.  

A proposta historiográfica pretendeu analisar os modos de produção e de 

desenvolvimento de algumas pesquisas relevantes, tais como se manifestaram no cotidiano 

da instituição, nas publicações efetuadas e nos bastidores do poder, que controla e é 

responsável pela aprovação e fornecimento dos recursos aos projetos, sejam eles recursos 

próprios da instituição ou fornecidos por órgãos públicos e de financiamentos estatais.  

 Foram empenhados esforços para identificar e selecionar as mais variadas fontes, 

sem impor demasiado rigor ou limitação, de maneira que não afetasse a história surgida 

nem lhe causasse distorções. Foram efetuadas entrevistas orais com professores 

protagonistas dos fatos citados, foi analisada variada correspondência que jamais foi 

publicada, bem como as atas de reuniões das Congregações e do Conselho Técnico 

Administrativo da Faculdade de Engenharia Industrial, a Escritura de Instituição da 

Fundação de Ciências Aplicadas, artigos, reportagens e notas publicados em jornais e 

revistas da época e também publicações internas como, por exemplo, o periódico O 

Chaminé, 446 editado pelos alunos do Centro Acadêmico da FEI, nos primeiros anos de 

funcionamento da Faculdade. Foi de grande auxílio a correspondência particular da 

Companhia de Jesus editada com o título Notícias da Província do Brasil Central, assim 

como o periódico Revista Pesquisa e Tecnologia FEI, até hoje publicada e cujo primeiro 

número surgiu em outubro de 1982. Não menos importantes foram as diversas consultas 

feitas ao Arquivo Histórico do Estado de São Paulo e as visitas à biblioteca do Colégio São 

Luís Gonzaga, da Companhia de Jesus.  

 É necessário admitir que em nosso país é dramática a perda irreparável de fontes 

históricas. Ela pode ser atestada por muitos, que não raras vezes se deparam com fontes 

riquíssimas em importância que estão em estado deplorável de conservação, muitas vezes 

                                                           
446 Está reproduzida, na página 335, a primeira página da edição de O Chaminé  de março de 1950.  
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abandonadas, negligenciadas e esquecidas por falta de vontade política ou de recursos 

financeiros para a sua preservação. É claro que isto afeta de modo definitivo a história e, 

com isso, muitos passos essenciais no desenvolvimento da ciência e tecnologia podem estar 

irremediavelmente perdidos e esquecidos. Na pesquisa efetuada neste trabalho essas 

dificuldades também se apresentaram.  

 Deve-se interrogar sobre os motivos pelos quais, após décadas de pesquisas 

tecnológicas realizadas na Faculdade de Engenharia Industrial nenhum dos projetos 

elaborados e levados a termo tenha resultado em um processo bem sucedido de utilização 

social da inovação tecnológica criada, por meio de sua produção industrial. Faz-se 

necessário reconhecer que nos países pertencentes ao mundo subdesenvolvido ou em 

desenvolvimento, como o Brasil, as decisões sobre prioridades de aprovação e de fomento 

às pesquisas científica e tecnológica muitas vezes são tomadas sob pontos de vista 

distorcidos.  

 A propósito da contribuição científica e tecnológica geradas pelas nações periféricas 

[subdesenvolvidas], entre as quais se inclui o Brasil, manifestou-se o professor Dr. Ubiratan 

D’Ambrosio: 

 

 [...] “é inegável que, embora qualitativamente diferenciada, a 

produção científica e tecnológica dessas nações têm sido, 

relativamente a seu próprio curso histórico, não menos que 

essenciais”. [...] “A maneira de ativar a História das Ciências no 

Brasil”, [...] “exige uma historiografia específica para os temas que, 

na historiografia tradicional, escapam à atenção dos pesquisadores”. 

[...] “É importante estimular pesquisa sobre fatos e personagens que 

tiveram, num certo momento, grande importância e repercussão 

entre os seus pares e sua comunidade. Assim como as ações do 

presente, em particular a pesquisa científica e tecnológica, devem 

focalizar prioridades locais, mesmo que muitas vezes essas 

prioridades não se situem dentro das fronteiras do conhecimento, a 
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pesquisa histórica também deve ser dirigida a fatos e personagens 

de interesse local”. 447 

 

 É bastante interessante a formulação da ‘metáfora da bacia’ (basin metaphor), “que 

se refere ao conhecimento dos países centrais 448 como a massa de água de uma grande 

caudal, cuja contribuição dos afluentes, mesmo pequena, se incorpora e dá vida à grande 

massa”. Essa contribuição embora possa ser considerada trivial e marginal, ao não 

influenciar nem alterar a grande massa de conhecimento gerado majoritariamente nos 

países do mundo desenvolvido, é essencial por fertilizar e fomentar a produção de 

conhecimento de interesse local, da própria comunidade. “A ciência e a tecnologia seguem 

seu curso, mas as águas da grande caudal não penetram afluentes acima e, portanto, não 

podem fertilizar as margens dos afluentes, isto é, a produção de interesse local, 

especialmente dos países subdesenvolvidos”. 449 

 A idéia expressa é que, embora as produções científica e tecnológica dos países 

'periféricos’ 450 possam ser, em relação à produção dos países centrais, qualitativamente 

diferenciadas e até desvalorizadas, elas são essenciais e indispensáveis relativamente a seu 

próprio desenvolvimento, quando orientadas para objetivos específicos.  

 Não interessa ao desenvolvimento científico das nações ‘periféricas’ a definição de 

linhas de pesquisa subordinadas aos grandes centros, sob o pretexto de se trabalhar em 

temas de fronteira, que acabem gerando contribuições com resultados triviais e marginais. 

Algumas vezes, essas contribuições são potencialmente capazes de fazer avançar as 

fronteiras do conhecimento aplicado e da tecnologia, de maneira a se transformar em 

                                                           
447 U. D’Ambrosio, “Tendências Historiográficas na História da Ciência” in Ana Maria Alfonso-Goldfarb & Maria Helena 

Roxo Beltran , orgs., Escrevendo a História da Ciência: Tendências, Propostas e Discussões Historiográficas,  p. 181. 
448 Entendemos por países centrais aqueles que foram ou são metrópoles coloniais ou detentores dos meios e controle de 

produção e comércio. 
449 U. D’Ambrosio, “Tendências Historiográficas na História da Ciência” in Ana Maria Alfonso-Goldfarb &Maria Helena 

Roxo Beltran, orgs., Escrevendo a História da Ciência: Tendências, Propostas e Discussões Historiográficas, p. 188; ver 

também U. D’Ambrosio, “Ethnomathematics, History of Mathematics and the Basin Methaphor”, in Actes de la Première 

Université d’Eté Europeenne. 
450 Entendemos por países periféricos aqueles que foram colônias ou nações politicamente independentes, mas 

economicamente dependentes, que em alguns momentos foram chamados de Terceiro Mundo, subdesenvolvidos, em 

desenvolvimento ou emergentes.  
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benefício para a população. No entanto, “para que esse potencial se realize é necessária 

uma infra-estrutura industrial e científica que os países ‘periféricos’ não possuem. Mesmo 

em campos puramente acadêmicos, essa deficiência tem como conseqüência o desperdício 

de consideráveis recursos humanos.” 451 

 Devido à falta de infra-estrutura industrial e científica que dê suporte à 

transformação do potencial em realidade de produção e de consumo, os benefícios apenas 

eventualmente retornarão aos países ‘periféricos’ que produziram as contribuições, mas já 

onerados com copyrights, royaltees e outras formas de controle, resultando em benefício 

para aqueles países detentores da infra-estrutura, dando assim continuidade a uma outra 

forma de colonialismo. No Brasil, grande parte dos produtos tecnológicos consumidos 

utiliza tecnologias importadas e há poucos exemplos de riqueza gerada claramente pela 

ciência e tecnologia nacionais. Mesmo estes exemplos nem sempre são reconhecidos como 

modelos pela população. 

 Algumas exceções a esta regra existem, mas são as exceções que confirmam a regra 

geral. O desenvolvimento da tecnologia é desencadeado, via de regra, quando se coloca em 

funcionamento a seguinte tríade: 

 

 

 

 

De maneira geral, em ambientes em que se desenvolve a ciência, a educação se 

torna melhor e mais eficiente. Ao mesmo tempo, a geração de conhecimento científico 

propicia o desenvolvimento tecnológico de produtos e serviços. No entanto, é preciso que a 

ciência também gere riqueza, pois se é financiada por toda a população, esta espera o 

retorno dos seus investimentos, inclusive na forma de produção e consumo dos bens 

decorrentes.  

                                                           
451 U. D’Ambrosio, “Tendências Historiográficas na História da Ciência” in Ana Maria Alfonso-Goldfarb & Maria Helena 

Roxo Beltran , orgs., Escrevendo a História da Ciência: Tendências, Propostas e Discussões Historiográficas,  p. 189. 
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O professor Dr. Ubiratan D’Ambrosio cita como exemplo  do “desacerto da política 

de desenvolvimento científico e tecnológico a desativação do programa do álcool [no 

Brasil] e a imobilidade governamental enquanto a crise energética ganhava corpo”. 452  

O caso do etanol é bastante sugestivo e exemplar, se quisermos tratar dos erros e 

acertos perpetrados pela política de ciência e tecnologia em nosso país. Primeiramente, ao 

contrário do que muitos imaginam, a idéia de se utilizar o etanol como fonte energética 

alternativa ao petróleo não é brasileira. Segundo o professor Laymert Garcia dos Santos, do 

Departamento de Sociologia da Unicamp, no livro Critical Path [Caminho Crítico], do 

inventor americano R. Buckminster Fuller, este relata como o governo norte-americano lhe 

solicitou, na década de 1940, um plano de desenvolvimento do etanol como energia 

alternativa no Brasil. 453 O projeto teria sido vendido ao governo brasileiro, engavetado por 

anos e só muito depois começou efetivamente a acontecer, com a crise do petróleo de 1973. 

Portanto, podem ser creditadas à tecnologia nacional apenas a implementação e a inovação 

decorrentes da idéia inicial. Os obstáculos impostos pelo governo não se restringem à falta 

de verbas e de vontade política, mas também se revelam do ponto de vista jurídico e 

burocrático. O governo demora a responder, mesmo quando já existe a legislação 

pertinente, porque esta tem de ser regulamentada. 

Quando o Proálcool foi estruturado, a partir de 1975, não se imaginavam os 

benefícios sensíveis produzidos pelos carros movidos a álcool na melhoria do meio 

ambiente, pois no seu início o programa visava exclusivamente a diminuição do petróleo 

importado, para escapar da dependência e vulnerabilidade ao seu fornecimento. As 

vantagens do programa nacional do álcool só foram difundidas e apregoadas depois, 

quando a indústria alcooleira já havia se consolidado. No entanto, o governo brasileiro 

desativou esse programa no final da década de 1980. Atualmente, com a alta expressiva do 

petróleo, ainda é muito preocupante a atuação governamental. 454 

                                                           
452 U. D’Ambrosio, “Tendências Historiográficas na História da Ciência” in Ana Maria Alfonso-Goldfarb & Maria Helena 

Roxo Beltran, orgs., Escrevendo a História da Ciência: Tendências, Propostas e Discussões Historiográficas,   pp. 195-

196. 
453 O professor Laymert Garcia dos Santos foi entrevistado pelo jornal O Estado de São Paulo e suas opiniões, expressas 

no debate patrocinado por este veículo da mídia, foram publicadas no suplemento Aliás Debate:Ciência e Tecnologia:  (15 

set. 2006), na página H8.  
454 O barril de petróleo alcançou o preço de U$ 100 no dia 2 de janeiro de 2008. 
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Os programas de energias alternativas provenientes das biomassas – etanol e 

biodiesel – capazes de reduzir a emissão de gases poluentes que intensificam o efeito 

estufa, estão em destaque nas discussões nos veículos de comunicação. Entretanto, não são 

explicitadas estratégias a serem adotadas, nem se indicam os rumos adequados a serem 

seguidos. Muitas dúvidas são levantadas e estão à espera de respostas, além da definição de 

uma estratégia e um planejamento amplos para toda a área de energia.  

É inadiável a adoção de regras claras e rumos inequívocos. Algumas federações de 

agricultura, por exemplo a do Estado de Goiás, já alertam para a migração de boa parte das 

terras cultivadas com culturas de alimentos para a cultura da cana-de-açúcar, com 

conseqüências como o desemprego no campo e a redução e o deslocamento para mais longe 

das lavouras produtoras de alimentos, com subseqüentes reflexos nos custos. A produção 

mundial de etanol fornece cerca de 36,5 bilhões de litros, para 1,23 trilhões de litros de 

gasolina consumidos a cada ano. Para chegar a suprir 10% do abastecimento nos 

transportes do mundo com biocombustíveis será necessário ocupar 9% das terras 

agricultáveis com culturas adequadas [3% no Brasil]. 455 É preciso ter cuidados para não 

causar impactos negativos na produção de alimentos e no meio ambiente, acrescentando as 

contas do consumo de energia na produção, no etanol e no biodiesel, e as respectivas 

emissões de gases, que afetam o balanço final.  

O preço do etanol não é tão acessível, se comparado ao do petróleo, pois sua taxa de 

consumo é maior e ainda há o temor de faltar matéria-prima no período da entressafra da 

cana-de-açúcar. Aqui se evidencia a imprevidência do governo federal, que desativou o 

programa do álcool em 1989, e da Petrobrás, que não continuou a busca de uma alternativa 

à cana-de-açúcar, que poderia ter sido a mandioca, como foi explicado no estudo do projeto 

CEUM, no capítulo 7 deste trabalho. As fontes alternativas de energia ainda respondem 

marginalmente pela matriz energética. Agora que se descortinam vantagens importantes do 

Brasil em relação às diversas economias mundiais, por sua abundância de terras 

agricultáveis, por sua indústria alcooleira já estar consolidada e por dominar a tecnologia de 

produção do etanol,  porque nenhuma outra planta substituiu com vantagem a cana-de-

açúcar na produção de energia, e por causa dos carros flex fuel, o governo não parece 

seguro dos rumos a seguir, e prossegue na indefinição de políticas de investimentos. O 

                                                           
455 W. Novaes, “Biomassas – Para Sair das Platitudes”, p. A2.  
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professor Carlos Henrique Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo – Fapesp – expressou o seu temor de que o caso do etanol possa 

gerar de novo a ‘síndrome de Santos Dumont’, que inventou o avião, mas  com o qual o 

Brasil ganhou muito pouco, seja em reconhecimento do seu pioneirismo, seja em lucro com 

a sua produção. 456 O Brasil tem vantagens comparativas importantes, mas são 

imprescindíveis a pesquisa em intensidade adequada, o esforço para o entendimento e o 

desenvolvimento, conectando a iniciativa do setor estatal com o setor privado, a pesquisa 

científica das universidades com a contribuição tecnológica das indústrias, para que o país 

tenha condições de apresentar um melhor desempenho e tirar benefícios dessas vantagens. 

 No Brasil, há enormes dificuldades no estabelecimento da vinculação entre 

universidades e indústrias, que possibilitaria a ligação entre a teoria e a prática. A pesquisa 

realizada na universidade carece de verbas governamentais, que são muito escassas, e a 

pesquisa industrial é muito limitada. Mesmo durante períodos em que o país não atravessa 

grandes dificuldades financeiras, ainda é necessário sensibilizar a vontade política das 

autoridades para que destinem verbas para o financiamento de projetos de pesquisa. Em 

1984, o professor Gelson Souza, assessor do IPEI, durante participação no evento Feira 

Nacional dos Transportes – Brasil Transpo, lastimou a escassez de verbas e explicou que 

pretendia, além de divulgar a instituição, tentar sensibilizar as autoridades presentes ao 

estande da FEI, entre elas o ministro dos Transportes, Cloraldino Severo, o ministro da 

Marinha Alfredo Karan e representantes do Fundo de Financiamento de Estudos e 

Programas – FINEP. 457 No entanto, essa situação não teve mudanças significativas até o 

presente.  

 Os vários projetos de pesquisas desenvolvidos e bem sucedidos na FEI jamais 

conseguiram ser absorvidos para produção em escala industrial. Há falta de interesse por 

parte das indústrias e da política industrial do governo em investir em inovações 

tecnológicas genuinamente brasileiras, devido à falta de capital de risco para garantir os 

recursos da execução em escala industrial. Apesar de destinarem alguma verba para a 

pesquisa na universidade, as indústrias não compram o resultado final dessa pesquisa, mas 

                                                           
456 O professor Carlos Henrique Brito Cruz expôs suas opiniões no suplemento Aliás – Debate: Ciência e Tecnologia, do 

jornal O Estado de São Paulo (15 set. 2006), na página H3.  
457 G. Souza, “IPEI Reclama Verba para Pesquisa”, p. 6. 
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com freqüência elas buscam na FEI os engenheiros de que necessitam para fazerem 

funcionar seus projetos, suas máquinas e instalações. 458 

 O primeiro contato entre o estudante a a indústria é feito pelo estágio, que é  

supervisionado pela faculdade, mas nem sempre é simples de ser conseguido. No ano de 

1984 a FEI tinha cinco mil e quinhentos alunos, dos quais quatrocentos e dez eram do sexo 

feminino. Após a faculdade ter contatado oitocentas e trinta indústrias, foram conseguidas 

apenas seiscentas vagas para os alunos interessados. 459 

 Ao que parece, a produção científica e tecnológica acadêmicas, isoladas de uma 

política de produção industrial, que leve ao consumo e traga riqueza e benefícios, têm 

contribuído pouco para a transferência de conhecimentos tecnológicos e industriais aos 

países ‘periféricos’. O investimento em ciência e tecnologia sem uma infra-estrutura social 

e econômica, que lhe dê respaldo e sustento para a produção e o consumo, acaba por se 

perder. A transformação de conhecimentos e princípios básicos saídos dos laboratórios de 

ciência em produtos, protótipos, processos que são introduzidos na sociedade, se faz por 

meio de uma cadeia que inclui o capital de risco, que no Brasil é quase inexistente. Neste 

trabalho de pesquisa, além dos projetos aqui apresentados, também foram estudados 

diversos projetos contemporâneos, como, por exemplo, o Projeto Atan (ou Cauré) de 

construção de um veículo de transporte de carga com peso reduzido – cerca de 30% do peso 

dos veículos similares [figura 67, na página 336] e o Projeto Pégasus de construção de uma 

aeronave tipo ‘ultraleve’ [figura 68, na página 336]. Os protótipos desses projetos foram 

construídos, testados em condições experimentais e aprovados, mas infelizmente, não 

foram aproveitados para produção em escala industrial. Após as investigações envolvidas 

nestes projetos, não foi constatada, a partir das contribuições científicas e tecnológicas 

geradas, qualquer transformação resultante da sua utilização social, nem a criação de infra-

estrutura social e econômica capaz de trazer benefícios à população, por meio da produção 

e do consumo desses produtos, e da geração de riquezas e desenvolvimento. Tais pesquisas 

não tiveram prosseguimento, seja por falta de financiamento ou por falta de vontade ou 

interesse político. Não se oferecem condições para que prospere um capitalismo realmente 

                                                           
458 J. M. Mayrink, “Projetos e Sonhos para o Futuro”, p. 5.  
459 Ibidem. 
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empreendedor, que funcione como habilitador dos resultados da ciência e tecnologia na 

forma de inovações.  

 Ciência e conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento do país, para a 

criação de riqueza, de empregos e também de oportunidades. As oportunidades e condições 

de desenvolvimento podem ser incrementadas, mas temos que admitir que a pesquisa 

acadêmica não existe nem para criar benefícios a curto prazo, nem para pesquisar apenas o 

que tenha conexão com o mercado. Esse é o papel da indústria, e não da universidade. A 

pesquisa industrial no Brasil apresenta um desequilíbrio, em relação à pesquisa acadêmica, 

porque as indústrias enfrentam grandes obstáculos e incertezas para realizar investimentos 

cujo retorno vem a médio e longo prazo. A indústria e o governo também precisam investir 

em pesquisa e a eles compete o compromisso de resolver problemas e de manter conexão 

com o mercado, com as oportunidades. A universidade contribui educando bem seus 

estudantes, mantendo contato com as contribuições da ciência no mundo e por meio da 

pesquisa acadêmica. 

 O Padre Aldemar Moreira, S. J., quando era presidente da Fundação de Ciências 

Aplicadas, manifestou-se sobre a vinculação universidade-indústria e os objetivos da 

instituição, em 1984: 

 

[...] “Na Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, voltada 

especificamente para a aplicação do conhecimento científico à 

indústria, já colhemos ao longo de meio século de atividade, um 

grande número de sucessos, não apenas na preparação de várias 

gerações de profissionais, mas também no campo da pesquisa 

tecnológica, por iniciativa própria ou em convênio com empresas e 

entidades governamentais e científicas. Não atingimos ainda um 

desempenho ideal quanto à integração faculdade-indústria, mas 

creio que, dentro em breve, com viabilização de estudos em torno 

de processos de incentivo às inovações e da transferência de 

tecnologia, a FEI mobilizará todo o seu potencial para alcançar 

esses objetivos.” [...] “Tecnologia produz divisas e bens de 

consumo em abundância.” [...]  “Não se trata de adotar uma redução 
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economicista nem tecnicista do homem, mas de ser realista ao 

admitir que o universo dos fenômenos econômicos faz parte – e 

parte importante – dos problemas humanos. Uma cultura material 

desenvolvida propicia maiores meios para o desenvolvimento da 

cultura espiritual” [...] 460 

 

Sob esta perspectiva, os exemplos de projetos de pesquisas tecnológicas 

desenvolvidos na Faculdade de Engenharia Industrial – FEI e abordados neste trabalho 

cumpriram o objetivo prioritário, que era a capacitação das equipes envolvidas (professores 

e alunos), para atuar no setor específico de sua área de estudos, e esse objetivo foi 

plenamente alcançado. Nunca foi prioridade da faculdade a comercialização dos protótipos 

ou de seus projetos, e nem constituiu pré-requisito para a pesquisa acadêmica a destinação 

dos seus resultados para a produção industrial e o consumo. Por outro lado, cumpriu-se a 

contento apenas o primeiro estágio da tríade propiciadora do desenvolvimento da 

tecnologia:  

 

 

 

 Sente-se uma grande necessidade de busca por alternativas de políticas científico-

tecnológicas que privilegiem áreas de estudo e temas que sejam de interesse do nosso país. 

É imprescindível garantir verbas e financiamentos para a pesquisa científica e tecnológica 

nessas áreas e com esses temas, objetos de nosso interesse. Para superar as desvantagens 

atuais em relação a nações mais desenvolvidas que a nossa, é imperioso que haja 

investimentos em infra-estrutura social e econômica, em uma política de pesquisa e 

produção industrial, propiciando o consumo de bens produzidos que incorporem as 

inovações tecnológicas criadas em nosso país. Assim se cumpriria a tríade acima citada, 

gerando riquezas e benefícios para a nossa sociedade. Nossos esforços devem ser dirigidos, 

acima de tudo, para suprir essas necessidades e superar essas desvantagens.  

 

 

                                                           
460 Pe. A. P.  Moreira, S. J., “A Universidade a Serviço da Tecnologia”, p. 5.  
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FONTE: ACERVO DO PROFESSOR JOSE´ MILTON NOGUEIRA  

FIGURA 66: PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL “O CHAMINÉ” 
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FIGURA 68: O PÉGASUS  VOANDO NO AEROCLUBE DE ITANHAÉM EM 1990 

FONTE: ACERVO DO IPEI 

FIGURA 67: O UTILITÁRIO CAURÉ   

FONTE: Mecânica Automobilística – 40 Anos, p. 93 
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RELAÇÃO DE PESQUISAS REALIZADAS NO CENTRO DE PESQUISAS 

QUÍMICAS DA FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL, DE 1952 A 1957 

 

DATA DE 

ENTRADA 

MATERIAL OU 

 OB JETO DE PESQUISA 

CLIENTE INTERESSADO 

19/11/52 MASSA PARA CHICLET SR. TICHI SUGAHARA 

19/11/52 ÓXIDO DE MAGNÉSIO GUIRMATRA S.A. 

19/11/52 AMPOLAS DE ERGOFOSFON GUIRMATRA S.A. 

19/11/52 BANHO DE CROMEAÇÃO ALEXANDRE ERDOS 

19/11/52 AREIA VIDROSA S. LTDA 

24/11/52 SOLDA PARA MATERIAIS PRECIOSOS COLARES PAULISTAS LTDA 

24/11/52 TUBOS DE VITAFLUX LINO STAR IMP. LTDA 

25/11/52 PESQUISA SOBRE NÚCLEOS MAGNÉTICOS RÁDIO TELEVISÃO WINDSOR S.A. 

25/11/52 AMPOLAS PARA ENFEITE SR. FAUSTO ROCHA – SÃO PAULO 

28/11/52 CLORETO DE AMONIO NATIONAL CARBON DO BRASIL 

4/12/52 CLORETO DE ZINCO EM SOLUÇÃO NATIONAL CARBON DO BRASIL 

4/12/52 LEVEDO DE CERVEJA M.U.S.A. - SÃO PAULO 

27/12/52 CALCÁREO 1 ENG. NICOLAI 

27/12/52 CALCÁREO 2 ENG. NICOLAI 

27/12/52 ARGILA (TERRA 3) ENG. NICOLAI 

27/12/52 ARGILA (TERRA 4) ENG. NICOLAI 

2/01/53 ARGILA ETAU 1 ENG. NICOLAI 

2/01/53 ARGILA ETAU 2 ENG. NICOLAI 

2/01/53 ARGILA FAZENDA 1 ENG. NICOLAI 

2/01/53 CIMENTO ENG. NICOLAI 

7/01/53 PIGMENTOS CORANTES INDÚSTRIA DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS 

9/01/53 DOLOMITA VIDROSA S.A. 

12/01/53 ÁCIDO LATICO ALCA S.A. 

14/01/53 FARINHAS DE OSSOS MUSA 

16/01/53 ARGILA I SR. NICOLAI 

16/01/53 ARGILA II SR. NICOLAI 

16/01/53 ARGILA III SR. NICOLAI 

10/02/53 COLA PARA PLÁSTICOS (ANÁLISE E 

REPRODUÇÃO) 

CIA. NACIONAL DE PRODUTOS 

PLÁSTICOS 

24/02/53 PORCELANAS PARA RESISTÊNCIAS CONSTANTA ELETROTÉCNICA 

LTDA 

11/03/53 COLAS PARA PAPELÃO (ANÁLISE E 

REPRODUÇÃO) 

INDÚSTRIAS GRÁFICAS F. LAMANS 

S.A. 
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12/03/53 PICHE COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PROJETOS  

13/04/53 COLA PARA TECIDOS  IRMÃOS BRUDERER S.A. 

13/04/53 MASSA DE AQUECIMENTO PARA APARELHO 

DE EMENDAS DE CÂMARAS DE AR 

SR. JOSÉ DOS SANTOS 

20/04/53 MINÉRIO SR. CRISTOBAL MEDINA JERÔNIMO 

22/04/53 ÁLCOOL AMÍLICO INDÚSTRIA QUÍMICA ESPÉRIA – 

JUNDIAÍ 

13/05/53 PAPEL PARA MECHA DE MOTOR DIESEL INDÚSTRIA DE TAPETES 

ATLÂNTICA – SÃO PAULO 

21/05/53 FARINHA DE CARNE M.U.S.A. 

25/05/53 GIZ FRANCÊS A. RODRIGUES DE OLIVEIRA 

27/05/53 PICHE PARA ELETRODOS P.S.P. 

1/06/53 FERRO FUNDIDO METALÚRGICA PAULISTA 

1/06/53 PREPARAÇÃO DE CONES DE ALGODÃO PARA 

AUTOFALANTES 

SR. J. A. CAPELLO 

2/06/53 DETERGENTES TENSOATIVOS COMERCIAL F. LAGOAS 

2/06/53 FERRO FUNDIDO METALÚRGICA PAULISTA 

16/06/53 RESÍDUOS DE DESTILAÇÃO DE ÓLEO DE 

RÍCINO 

GIUSEPPE ANTONIONI 

16/06/53 PLASTIFICANTE BEMA – SÃO PAULO 

18/06/53 LIGA METÁLICA FUNDIMOL 

19/06/53 MASSA DE AQUECIMENTO PARA CÂMARAS 

DE AR 

R. COLLIS MATTESON 

22/06/53 PICHE DE ALCATRÃO P.S.P. – SÃO PAULO 

22/06/53 FERRO FUNDIDO METALÚRGICA PAULISTA 

26/06/53 AREIA NADIR FIGUEIREDO – SÃO PAULO 

27/06/53 LÍQUIDOS ACETÔNICOS COMPANHIA IMPERIAL DE 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS 

1/07/53 LIGAS METÁLICAS FUNDIMOL 

1/07/53 PORCELANAS PARA CADINHOS PORCELANAS MARIA 

3/07/53 AREIA  NADIR FIGUEIREDO 

10/07/53 BANHO DE NÍQUEL INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE 

BICICLETAS 

23/07/53 DETERGENTE INTECOR INDÚSTRIAS QUÍMICAS 

24/07/53 AGUA INDUSTRIAL WOLKART IRMÃOS LTDA 

21/08/53 DETERGENTE ESPÉRIA 

25/08/53 TERRAS  COMPANHIA REAL SANTO ANTONIO 

10/09/53 LÍQUIDO PARA PERMANENTE A FRIO E 

NEUTRALIZANTES 

INSTITUTO ANDRÉ – SÃO PAULO 
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10/09/53 LÍQUIDO PARA ONDULAÇÃO PERMANENTE A 

FRIO 

LUIZ GONZAGA NÓBREGA – SÃO 

PAULO 

10/09/53 PORCELANAS PARA TERMOPARES PORCELANA MAUÁ 

17/09/53 ÁGUA ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA – 

SÃO PAULO 

21/09/53 GAZE TÊXTIL IRMÃOS ROQUE LTDA – SÃO 

PAULO 

21/09/53 VERNIZ PROTETOR PARA PINTURA A 

REVÓLVER 

DORIVAL CHEMIN – SÃO PAULO 

21/09/53 TECIDO PARA LIMPEZA RECOBERTO COM 

VERNIZ SINTÉTICO 

DORIVAL CHEMIN – SÃO PAULO 

22/09/53 ÓLEOS LUBRIFICANTES COMAC – SÃO PAULO 

28/09/53 AMOSTRA ALUME SR. SANTOS GEORGE 

29/09/53 SUPERFOSFATO TRIPLO E SUPERFOSFATO 

COMUM 

CIA. IMPERIAL DE INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS 

10/10/53 PREPARAÇÃO DE REATIVO DE KARL FISCHER INDÚSTRIA QUÍMICA ESPÉRIA - 

JUNDIAÍ 

10/10/53 TESTES SOBRE ÓLEOS FUSEL JUNDIAÍ 

14/10/53 HIDROSULFITO DE SÓDIO PNEUMÁTICO 52 LTDA – SÃO PAULO 

20/10/53 APARELHO PARA VULCANIZAÇÃO PORTÁTIL 

PARA TESTE DE EFICIÊNCIA 

ORGANIZAÇÃO ERIDANO – SÃO 

PAULO 

22/10/53 RESÍDUO DE CARVÃO 

 DE FILTRAÇÃO 

SR. RICARDO GONÇALVES – SÃO 

PAULO 

23/10/53 MISTURA LAMING DUDA PRODUTOS QUÍMICOS 

30/10/53 GLICERINA PARA DESIDRATAR ÁLCOOL 

ETÍLICO 

JOAÕ IDORANI – JUNDIAÍ 

30/10/53 MINÉRIO DE FERRO CARLOS GALLO 

12/11/53 GÁS COMPRIMIDO PARA REFRIGERAÇÃO REFRIGERAÇÃO ATHENAS – 

DEMETRIO C. EVANGELINO 

17/11/53 APARELHO PARA MEDIR pH COMPANHIA SANTISTA  DE PAPEL 

17/11/53 PREPARAÇÃO DE LÍQUIDO PARA COLHERES 

DE SORVETES 

METALÚRGICA ONESON LTDA – 

SÃO PAULO 

20/11/53 SAL PARA NITRATAÇÃO METALÚRGICA CASTALDI – SÃO 

PAULO 

5/01/54 SÓLIDO PARA REVESTIMENTO DE PONTES 

MÓVEIS PARA ODONTOTÉRMICOS 

LABORATÓRIOS TÉCNICOS UNIDOS 

5/01/54 PREPARAÇÃO DE LÍQUIDOS DE DENSIDADE 

CONHECIDA PARA AFERIR DENSÍMETROS 

DELTA DO BRASIL LTDA 

8/01/54 SABÃO POTÁSSICO PNEUMÁTICO 52 LTDA 

8/01/54 ÁCIDO FOSFÓRICO BRUTO PNEUMÁTICO 52 LTDA 
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15/01/54 COMPOSIÇÃO PARA TERMOSTATOS INDÚSTRIA CARPIGIANI LTDA – SÃO 

PAULO 

28/01/54 PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO TAMPÃO LABORATÓRIO GUARULHOS 

1/02/54 SAL DE FIXAGEM PARA CORANTES TÊXTEIS GECIDIO R. FONSECA – BOTUCATU 

1/02/54 PREPARAÇÃO DE UM ADESIVO À BASE DE 

RESOL 

RÁDIO TELEVISÃO WINDSOR S.A. 

1/02/54 DILUENTE MICROSIL N. 2 LABORATÓRIOS TÉCNICOS UNIDOS 

3/03/54 AUXILIARES PARA ESTAMPAGEM IRMÃOS LUNA GUTIERREZ LTDA – 

S. CAETANO DO SUL 

21/03/54 PREPARAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO TAMPÃO 

PH7 

COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL 

25/03/54 PREPARAÇÃO DE UM RESOL SOLÚVEL EM 

ÁGUA 

RÁDIO TELEVISÃO WINDSOR 

26/03/54 ANÁLISE DE SOPA CÁUSTICA LABORATÓRIO BELGO BRASILEIRO 

29/03/54 PREPARAÇÃO DE UM COMPOSTO 

DESINFETANTE DE APARELHOS DE  

TELEFONES  

 

A DESINFECTA S. A.  – SÃO PAULO 

 

30/03/54 

 

CARVÃO DE LENHA 

ELETROMETALÚRGICAS 

ABRASIVOS SALTO S. A. – SÃO 

PAULO 

8/04/54 ÓLEO PARA FREIOS HIDRÁULICOS  CESARE SIGNORIM – SÃO PAULO 

22/04/54 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS LABORATÓRIO BELGO BRASILEIRO 

– SÃO PAULO 

22/04/54 PREPARAÇÃO DE LÍQUIDO PARA 

ONDULAÇÃO PERMANENTE A FRIO 

INSTITUTO ANDRÉ – SÃO PAULO 

29/04/54 LIGAS METÁLICAS ELETRO INDÚSTRIA WALITA S.A. – 

SÃO PAULO 

29/04/54 GOMA PARA FIOS DE ACETATO DE CELULOSE QUÍMICA FABRIL SÃO JUDAS – SÃO 

PAULO 

1/06/54 PANO PARA LIMPEZA DE METAIS JACOB WERCHER – SÃO PAULO 

11/06/54 LIGAS METÁLICAS PAULO ARENA – OFICINA GALILEO 

– SÃO PAULO 

12/06/54 MANCHAS DE BATON SOBRE CAMISA DE 

HOMEM 

SR. DIOGO DE OLIVEIRA – 

UBERLÂNDIA 

12/06/54 APARELHO ELETRÔNICO PARA MEDIR Ph ROSANA S.A. – TINTURAS E 

ESTAMPARIAS -SÃO PAULO 

25/06/54 CONSTRUÇÃO E AFERIÇÃO DE UM 

FLUXÍMETRO PARA Cl2 E CONSTRUÇÃO DE 

VÁLVULA DE AGULHA 

 

TINT. E ESTAMPARIAS EMILIO 

VANIN S.A. – SÃO PAULO 

3/07/54 COLA PARA SALTOS DE SOLA INDÚSTRIA DE SALTOS  BRASIL 

LTDA – S. CAETANO DO SUL 
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5/07/54 PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM 

CAUTERIZADOS 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 

VICENTE DE PAULA LTDA – SÃO 

PAULO 

7/07/54 ALCATRÃO DE PINHO DUDA LTDA – SÃO PAULO 

12/07/54 VINHO BRANCO PARA MISSA PARÓQUIA DE VILA PRUDENTE 

16/07/54 BANHO PARA LARANJAS ORLANDO ORLANDINI – LIMEIRA – 

SÃO PAULO 

16/07/54 ÁGUA BIDESTILADA LABORATÓRIO PHARMOS – SÃO 

PAULO 

20/07/54 PRODUTO QUÍMICO A SER IDENTIFICADO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

VICENTE DE PAULA – SÃO PAULO 

20/07/54 SOLUÇÃO TAMPÃO ROSANA S.A. – SÃO PAULO 

27/07/54 ÁGUA BIDESTILADA – MEDIDA DE Ph LABORATÓRIO PHARMOS  

29/07/54 FERRO FUNDIDO SOUZA NOSCHESE S.A. 

29/07/55 COQUE SOUZA NOSCHESE S.A. 

2/08/54 ARGILA CERÂMICA SÃO CAETANO S.A. 

3/08/54 GOMA ARÁBICA EM SOLUÇÃO INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS J.C.A. 

LTDA – SÃO PAULO 

5/08/54 FIXADOR PARA CORANTES DIRETOS GECÍDIO FONSECA – SÃO PAULO 

12/08/54 MINÉRIO SR. CLÉO DE ALMEIDA 

23/08/54 INIBIDOR PARA DECAPAGEM SOUSA NOSCHESE S. A. 

3/09/54 HIPOCLORITO DE SÓDIO COMPANHIA IMPERIAL DE 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO BRASIL 

6/09/54 FERRO FUNDIDO SOUSA NOSCHESE S.A. 

13/09/54 GOMA PARA COZIMENTO TECELAGEM SIRIUS LTDA – SÃO 

PAULO 

14/09/54 FIXADOR DE TINTAS DE MÁQUINAS DE 

ESCREVER – ANÁLISE E MÉTODO DE 

PREPARAÇÃO  

CAMPOS E WILSON LTDA – SÃO 

PAULO 

16/09/54 AFERIÇÃO DE UM LÍQUIDO DE DENSIDADE A 

20ºC IGUAL A 67o Be’ sac 

DELTA DO BRASIL LTDA – SÃO 

PAULO 

21/09/54 PREPARAÇÃO DE UM LÍQUIDO PARA AFERIR 

ASEOMETROS COM DENSIDADE A 20ºC IGUAL 

A 71o Be’ sac 

DELTA DO BRASIL LTDA – SÃO 

PAULO 

29/09/54 EXTRAÇÃO DE DIVERSOS SUBPRODUTOS DE 

FARINHA DE TRIGO 

ENG. BRUNO PICCOLO – SÃO PAULO 

30/09/54 MASSA PARA PORCELANAS TECNOCERÂMICA S.A. – SÃO PAULO 

8/10/54 ÁGUA POTÁVEL FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO JOÃO 

S.A. – SÃO PAULO 

16/10/54 ÁGUA DE LAVAR À BASE DE NaCLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CID – 

SANTOS 
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22/10/54 AZULEJOS E MATERIAIS – FORMAS PARA 

SUAS FABRICAÇÕES 

CONTAL LTDA – SÃO PAULO 

23/10/54 AREIA MONAZÍTICA SR. ORLANDO LONGO – SÃO PAULO 

3/11/54 PRODUTO FARMACÊUTICO A SER 

IDENTIFICADO 

WILSON FERRAZ PEDROSA – SANTO 

AMARO 

4/11/54 CONDENSADOR PARA MOTOR DE CORRENTE 

ALTERNADA 

INDÚSTRIAS CARPIGIANI DE 

MÁQUINAS LTDA – SÃO PAULO 

8/11/54 LÍQUIDO PARA TOILETTE – ANÁLISE 

QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Pe. ROBERTO SABÓIA DE MEDEIROS  

8/11/54 ACETONA REDESTILADA PNEUMÁTICO 52 LTDA – SÃO PAULO 

16/11/54 VERNIZ PARA LATAS DE CONSERVA METALGRAFICA PAULISTA – SÃO 

PAULO 

22/11/54 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO SR. JOÃO GOMES – SÃO PAULO 

4/12/54 PREPARAÇÃO DE UM VERNIZ PARA TELAS 

PANORÂMICAS 

INTERNACIONAL  FLM DO BRASIL – 

SÃO PAULO 

7/12/54 PROCESSO DE MINERALIZAÇÃO PARA 

SERRAGENS DE DIFERENTES MADEIRAS PARA 

USO EM PAINÉIS DE CIMENTO PORTLAND 

 

VITOR CARPARELLI – SÃO PAULO 

10/12/54 DETERGENTE RICARDO V. ROMANO – SANTO 

ANDRÉ 

12/12/54 ACETONA ALPHA QUÍMICA LTDA – SÃO 

PAULO 

14/12/54 DETERGENTE ESPÉRIA LTDA - JUNDIAÍ 

5/01/55 AMPOLAS PARA AGUA BIDESTILADA LABORATÓRIO PHARMOS – SÃO 

PAULO 

7/01/55 SOLDA METALÚRGICA JACOTA – SÃO 

PAULO 

9/02/55 MILHO DEGERMINADO E MOÍDO CIESA – SÃO PAULO 

17/02/55 PRODUTO DE VEDAÇÃO PARA PISTÕES DE 

MOTORES A EXPLOSÃO 

ENG. FELICIO TODALUS – SÃO 

PAULO 

17/02/55 DOLOMITA VIDROSA S.A. – SÃO PAULO 

17/02/55 LÃ DE VIDRO VIDROSA S.A. – SÃO PAULO 

17/02/55 ÁGUA PARA PISCINA HAROLDO DOMINGUES – SÃO 

PAULO 

4/03/55 AMÊNDOAS DE MURU-MUCU A. J. SOARES E CIA 

8/03/55 ADESIVO PARA ROLHAS METÁLICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARO S.A. – 

SÃO PAULO 

11/03/55 PAPEL GOMADO PEDRO LAOS 

24/03/55 GRAMPOS PARA CABELOS LUCIO ALVES DA CRUZ – SÃO 

PAULO 

24/03/55 ÁLCOOL AMÍLICO ESPÉRIA – JUNDIAÍ 
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25/03/55 PREPARAÇÃO DE DIMETILOL  DOMINGUES SARTORIO E CIA LTDA 

11/04/55 FOSFATO TRISÓDICO GECÍDIO FONSECA 

11/04/55 DETERGENTE ALVEJANTE GECÍDIO FONSECA 

11/04/55 FIXADOR  GECÍDIO FONSECA 

13/04/55 SELÊNIO CRISTAIS PRADO S.A. – SÃO PAULO 

13/04/55 PROTEÇÃO PARA BORDA DE COPOS DE VIDRO CRISTAIS PRADO S.A. – SÃO PAULO 

20/04/55 ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE 

GOMA PARA PAPEL ENGOMADO 

ENGOMADEIRA ATLÂNTICA 

2/05/55 SILICATO DE POTÁSSIO ARCOS SOLDAS ELÉTRICAS 

AUTÓGENAS S.A. 

2/05/55 SÍLICA ARCOS SOLDAS ELÉTRICAS 

AUTÓGENAS S.A. 

2/05/55 ÓLEO FUSEL ESPÉRIA 

8/05/55 LIGAS METÁLICAS INDÚSTRIAS CARPIGIANI DE 

MÁQUINAS AUTOMOTIVAS LTDA. 

20/05/55 ÓXIDO DE ZINCO COMP. IMPERIAL DE INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS DO BRASIL 

2/06/55 FORMOL DOMINGOS SANTÓRIO E CIA LTDA 

2/06/55 SOLDA DE PRATA MARJO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

IMPORTADORA 

3/06/55 PRODUTO ANTI-FERRUGINOSO SODIFER LTDA 

13/06/55 DETERGENTE E CORANTE PARA LARANJAS LILIAN SENRA SIQUEIRA 

28/06/55 LACAS E TINNERS E PIGMENTO BRANCO ENG. NAKAYA 

4/07/55 MASSAS PARA FIGURAS DE BOLOS ITALDOCE S.A.  

6/6/55 PRODUTO CONTRA GEADA JÚLIO CARNEIRO 

7/06/55 BANHO PARA CROMEAÇÃO BREDA S.A. – SÃO PAULO 

22/07/55 PRODUTO ANTI-FERRUGINOSO LINSLEY E FILHOS S.A. 

4/08/55 ENFEITES PARA DOCES ITALDOCE S. A.  

4/08/55 AMOSTRAS DE CIANETO DE COBRE CIMAF S.A. – OSASCO 

4/08/55 BRILHANTADORES PARA BANHO DE ZINCO E 

NÍQUEL 

MONARK S.A. – SANTO AMARO 

5/08/55 REVESTIMENTO – ANÁLISE QUANTITATIVA E 

QUALITATIVA 

MAGGIORINI E BALDI LTDA 

5/08/55 AMOSTRAS DE CIANETO DE COBRE CIMAF S.A. – OSASCO 

5/08/55 AMOSTRA DE CuCN CIMAF S.A. - OSASCO 

25/08/55 AMOSTRA DE COMPOSTO DE CÁLCIO ENG. VICENTE SORIANO 

28/08/55 ANÁLISE QUALITATIVA DE UM CRISTAL DIRCEU GONÇALVES 

17/10/55 AMOSTRA DE PRODUTO MINERAL A SER  

IDENTIFICADO 

BASSANO VACARINI 
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15/09/55 PESQUISA DE LABORATÓRIO PARA 

DETERMINAR AS CONDIÇÕES DE 

ESTERIFICAÇÃO DE UM ANIDRIDO ITÁLICO E 

ÁLCOOL ETÍLICO 

 

 

PROFESSOR ROBERTO SALMONI 

28/09/55 AFERIÇÃO DE BURETAS CIMAF – OSASCO 

5.10/55 MINÉRIO PARA DETERMINAÇÃO 

QUANTITATIVA DE ÓXIDO DE CÁLCIO E DE 

SÍLICA 

DR. HARTMANN 

10/10/55 FLORES ARTIFICIAIS FLOARTE 

12/10/55 IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICA INDUSTRIAL SUCURY 

19/10/55 IDENTIFICAÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA QUÍMICA INDUSTRIAL SUCURY 

13/10/55 MINÉRIO DE NIQUEL MIGUEL BEZZI 

23/11/55 AMOSTRA DE CAULIM ALPHA QUÍMICA LTDA 

23/11/55 IDENTIFICAÇÃO DE UM PRODUTO CHRISTIANI - NIELSEN 

23/11/55 AMOSTRA DE PÓ SECANTE DE CHAPÉUS CIA. PRADA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 

29/11/55 IDENTIFICAÇÃO DE UM PRODUTO QUÍMICA INDUSTRIAL SUCURY  

29/11/55 COLA BALTI MOTA 

31/10/55 AMOSTRA DE RUTILO  E ENXOFRE ARCOS  SOLDAS ELÉTRICAS 

AUTÓGENAS  S.A. 

6/12/55 AMOSTRA DE CAULIM ALPHA QUÍMICA LTDA 

6/12/55 AMOSTRA DE ARGILA DR. JOSÉ LACERDA 

28/12/55 VEÍCULO PARA INSETICIDA ALPHA QUÍMICA LTDA 

7/01/56 TALCO BRITADO “ESTEALITE” TECNOCERÂMICA S.A. 

9/01/56 ÓLEO LEVE DE ALCATRÃO DE HULHA CIA BRASILEIRA DE ESTIRENO 

10/01/56 COLA BENZINA CARLO KATZENSTEIN 

30/01/56 SAL PARA COBREAR CIMAF 

17/02/56 CARBONATO DE POTÁSSIO INDÚSTRIAS QUÍMICAS “FOLTRAM” 

20/02/56 PRODUTOS AROMÁTICOS PRODUTOS AROMÁTICOS DO 

BRASIL S. A. 

9/03/56 DISCO METÁLICO THELA COMERCIAL S. A. 

12/03/56 LIGA ANTI-FRICÇÃO THELA COMERCIAL S.A. 

26/03/56 TINTA PARA PÉROLA ARTIFICIAL LUIZ GONZAGA NAKAYA 

4/04/56 ÓXIDO DE MAGNÉSIO BANN & CIA LTDA 

4/04/56 FÉCULA DE MANDIOCA SULZBACHER GUIMARÃES LTDA 

4/04/56 CARBONATO DE NÍQUEL FOLTRAM 

13/04/56 FARINHA DE CARNE AVISCO 

17/04/56 FARINHA DE OSSO AVISCO 

17/04/56 FARINHAS DE CARNE, SANGUE E PEIXE AVISCO 

20/04/56 BENZOL CIA BRASILEIRA DE ESTIRENO 
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30/04/56 LATAS DE PALMITO SULZBACHER GUIMARÃES LTDA 

18/05/56 FORRO PARA COLARINHOS JERSON DE OLIVEIRA 

19/05/56 LATA DE CREOLINA JOAO BATISTA 

24/05/56 FARELO DE ALGODÃO WILSON MEDEIROS 

28/05/56 CREOLINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DRAGÃO 

LTDA 

30/05/56 AÇO THELA COMERCIAL LTDA 

5/06/56 PÓ PRETO THELA COMERCIAL LTDA 

6/06/56 ÁCIDO CRESÍLICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DRAGÃO 

LTDA 

15/06/56 PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O 

APARELHO DE ORSAT 

A.B. GARCEZ LTDA 

15/06/56 AGUA COM RESÍDUO SOUZA NOSCHESE S. A. 

15/06/56 SECADORES PARA APARELHOS DE 

REFRIGERAÇÃO 

SOLAR LTDA 

20/06/56 MINÉRIO DR. J. J. HARTMANN 

20/06/56 MINÉRIO DE CÁLCIO DR. J. J. HARTMANN 

28/06/56 SECANTE PARA GASES SOLAR LTDA 

3/07/56 CREOLINA JOAO BATISTA 

16/07/56 RAÇÃO PARA GADO LEITEIRO MOINHO SÃO JORGE 

17/07/56 CREOLINA JOÃO BATISTA 

18/07/56 AMOSTRAS DE PIROLUSITA NATURAL CARBON DO BRASIL S. A. 

24/07/56 RAÇÃO PARA SUINOS MOINHO SÃO JORGE 

2/08/56 CREOLINA JOÃO BATISTA 

3/08/56 AMOSTRA DE ÁGUA E PIGMENTO MINERAL ENG. ALDO TESTA 

6/08/56 CREOLINA JOÃO BATISTA 

9/08/56 RAÇÃO BALANCEADA LEONILDA W. KINJO 

10/08/56 SAIS PARA COBREAÇÃO CIMAF 

11/08/56 RAÇÕES BALANCEADAS JOÃO JARSHKE 

 

13/08/56 RAÇÕES BALANCEADAS JOÃO SANCHES ARRIAGA 

24/08/56 ÓXIDO DE FERRO J. J. HARTMANN 

17/09/56 RAÇÕES BALANCEADAS OSWALDO VICENTE 

2/10/56 FÉCULA DE MANDIOCA SULZBACHER GUIMARAES LTDA 

10/10/56 CINZA DE PINHÃO PROF. MIGUEL FALCONE 

12/10/56 AMOSTRAS DE RAÇÕES INAL S.A. 

26/10/56 FÉCULA DE MANDIOCA SULZBACHER GUIMARAES LTDA 

8/11/56 SULFATOS DE FERRO, MANGANÊS, COBRE E 

COBALTO 

SOCIEDADE COM. PECUARISTA 

D’OESTE 

13/11/56 LIMAS DE FERRO E PAPEL ENVOLTÓRIO LLOYD PAN AMERICANO 
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14/11/56 ELEMENTOS TERMOSTÁTICOS BENDIX S. A. 

14/11/56 PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES FOSFÁTICAS PROF. DINO BIGALLI 

14/11/56 PREPARAÇÃO DE UM ADESIVO PARA 

ELETRÔNICA 

PROF. DINO BIGALLI 

26/11/56 ACETATO DE NÍQUEL B. HERZOG 

30/11/56 ACETATO DE NÍQUEL ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. 

3/12/56 SOLUÇÕES DE PLÁSTICOS SINTECOR INDÚSTRIAS QUÍMICAS 

3/12/56 ÁCIDOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS FOK LTDA 

4/12/56 PAPELÃO SULZBACHER GUIMARAES LTDA 

4/12/56 FARINHA DE CARNE AVISCO 

26/12/56 RAÇÕES BALANCEADAS FECULARIAS  MARTIN LTDA - 

JABOTICABAL 

14/01/57 PAPELÃO MOLHADO POR ÁGUA SALGADA SULZBACHER GUIMARAES LTDA – 

SÃO PAULO 

 

14/01/57 

 

FARINHA DE CARNE 

SOCIEDADE NACIONAL DE 

PRODUTOS BOVINOS E DERIVADOS 

LTDA – SÃO PAULO 

 

14/01/57 

 

SEBO INDUSTRIAL 

SOCIEDADE NACIONAL DE 

PRODUTOS BOVINOS E DERIVADOS 

LTDA – SÃO PAULO 

16/01/57 CLORETO DE COBRE INDÚSTRIA QUÍMICA VITORINO 

FOLTRAM – SÃO PAULO 

21/01/57 MINÉRIO URANÍFERO SR. GOVERNADOR DO ESTADO 

 

1/02/57 

ESTUDO DE UM PRODUTO PARA QUE O GELO 

NÃO ADIRA NOS CONGELADORES 

 

RÁDIO FRIGOR S.A. – SÃO PAULO 

7/02/57 ANÁLISE DE RAÇÃO SUPER RAÇÃO PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA – SÃO PAULO 

12/02/57 LITOPONIO FÁBRICA DE ARTEFATOS DE 

BORRACHA CESTARI  – SÃO PAULO 

14/02/57 RAÇÃO CRUZ MORAIS LTDA – SÃO PAULO 

 

15/02/57 

PROVAS DE EFICIÊNCIA DE SECADORES PARA 

APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 

 

SOLAR LTDA – SÃO PAULO 

22/02/57 MÉTODO DE PROTEÇÃO PARA RECIPIENTES 

DE GARRAFAS SIFÃO 

THERMEX S.A. – SÃO PAULO 

28/02/57 FECHOS OXIDADOS TECELAGEM SIRIUS LTDA – SÃO 

PAULO 

8/03/57 FARELO MOINHO SÃO PAULO S.A. – IND. E 

COMÉRCIO - CAMPINAS 

20/03/57 FIO DE LINHO EM MEADAS SULZBACHER GUIMARÃES LTDA – 

SÃO PAULO 
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8/04/57 RAÇÃO PARA VACAS LEITEIRAS – RAÇÃO 

PARA SUÍNOS – RAÇÃO PARA GALINHAS 

POEDEIRAS 

CRUZ E MORAIS LTDA – 

ITAPECERICA DA SERRA 

13/04/57 PIGMENTO AZUL SOUZA NOSCHESE S.A. 

13/04/57 METAL PATENTE RETÍFICA NACIONAL LTDA – SÃO 

PAULO 

23/04/57 PLACAS DE PAPELÃO SULZBACHER GUIMARÃES LTDA – 

SÃO PAULO 

29/04/57 VERNIZ ISOLANTE NEHOM - SÃO PAULO 

30/04/57 RESINA ORNIEX S. A. – SÃO PAULO 

30/04/57 BANHOS GALVÂNICOS  INDÚSTRIAS METALÚRGICAS 

TERGAL S. A. – SÃO PAULO 

11/05/57 BORRA DE ÓLEO PRODUTOS QUÍMICOS MOÓCA 

LTDA – SÃO PAULO 

22/05/57 MOLAS METALÚRGICA SANTO AMARO S.A. 

25/05/57 BANHOS GALVÂNICOS, CIANETO DE COBRE E 

MATERIAL RESIDUAL 

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS 

TERGAL S. A. – SÃO PAULO 

4/06/56 EMBLEMAS DE PLÁSTICO GENERAL ELECTRIC S.A. 

7/06/56 HIPOCLORITO DE SÓDIO COMPANHIA IMPERIAL DE 

INDÚSTRIAS QÚMICAS DO BRASIL 

25/06/57 ÓLEO PARA FREIOS FECULARIA S. MARTIM – 

JABOTICABAL 

1/07/57 RAÇÕES PARA POEDEIRAS, SUINOS, PINTOS E 

BOVINOS 

OLIVEIRA E PEREIRA LTDA – 

GUAPIARA 

12/07/57 BANHOS GALVÂNICOS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS 

TERGAL 

24/07/57 RAÇÃO PARA GADO LEITEIRO FECULARIA S. MARTIM – 

JABOTICABAL 

1/08/57 REVESTIMENTO DE PÉROLAS BIJOUTERIA CAMBUCI INDUSTRIAL 

9/08/57 BANHOS GALVÂNICOS INDÚSTRIAS METALURGICAS 

TERGAL S. A. – SÃO PAULO 

17/;08/57 THAUZONE E FLU-A-SEC RÁDIO FRIGOR S.A. 

20/08/57 AMOSTRAS DE PRODUTO PARA LIMPAR 

PARABRISAS DE AUTOMÓVEIS 

DJALMA DE OLIVEIRA E FILHOS 

LTDA – SÃO PAULO 

21/08/57 AMOSTRAS DE FREON 12 E FRIGEN 12 RÁDIO FRIGOR S.A. 

30/08/57 MATERIAL PARA IMPRESSÕES DENTÁRIAS GIACCHETTI E CASTELLARI – SÃO 

PAULO 

5/O9/57 VIDRO DE ESMALTE SOUZA NOSCHESE S.A. 

9/09/57 CERA DE CANA BRUTA E. SILIATO – SÃO PAULO 

9/09/57 BARRILHA COMP. IMP. DE IND. QUÍMICAS DO 

BRASIL 
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18/09/57 DETERGENTE WALKAN ESPÉRIA LTDA – JUNDIAÍ 

18/09/57 MATERIAL COMBUSTÍVEL ULTRALAR LTDA – SÃO PAULO 

5/11/57 SÍLICA GEL SOLAR S.A. – SÃO PAULO 

5/11/57 PAPEL KRAFT SULZBACHER GUIMARÃES LTDA – 

SÃO PAULO 

21/11/57 LÍQUIDO ANTI-FERRUGEM IND. QUÍMICA DANÚBIO 

2/12/57 GAVETAS PARA CONGELADORES DE 

GELADEIRAS DOMÉSTICAS 

RÁDIO FRIGOR S.A.- SÃO PAULO 

21/12/57 ALIMENTO PARA PÁSSAROS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL – 

BOTUCATU 

27/12/57 COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS ULTRALAR LTDA 

 

RELAÇÃO DAS PESQUISAS REALIZADAS NO CENTRO DE PESQUISAS 

QUÍMICAS DA FEI, NO PERÍODO DE 1963 A 1970  

 

 

23/05/63 

 

SEBO  

COMPORTEX COMÉRCIO 

IMPORTADORA E EXPORTADORA – 

SÃO PAULO 

26/06/63 MASSA ANTI-ADESIVA PARA REBOLOS CERA E DETERGENTES 

NASCIMENTO – SÃO PAULO 

26/06/63 POLIDOR QUÍMICO PARA METAIS CERA E DETERGENTES 

NASCIMENTO – SÃO PAULO 

28/06/63 COMPOSIÇÃO ADESIVA PARA PEGA 

MOSCAS 

GIL JUNQUEIRA MEIRELLES – SÃO 

PAULO 

22/07/63 CAPA DE TEFLON LABORATORIO FARMACÉUTICO 

INTERNACIONAL – SÃO PAULO 

19/09/63 ANÁLISE DE CERA EM EMULSÃO NAF-5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA TRES 

PODERES LTDA – SÃO PAULO 

19/09/63 ANÁLISE DE DETERGENTE LÍQUIDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 3 PODERES 

LTDA – SÃO PAULO 

25/09/63 FILTRO PARA GASOLINA – ANÁLISE 

QUALITATIVA DA RESINA E SUPORTE 

SUPER TEST S.A. – SÃO PAULO 

25/09/63 FLUXO PARA SOLDA DE LATÃO – ANÁLISE 

QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

IMPORTADORA BRASILIENSE S.A. – 

SÃO PAULO 

26/09/63 VERNIZ COMUM, VERNIZ PLÁSTICO E 

VERNIZES PARA ESMALTAÇÃO DE PAPEL 

GRÁFICA RELEVO ARTÍSTICO – SÃO 

PAULO 

21/10/63 AMOSTRA MUITO PEQUENA DE 

DETERGENTE – ANÁLISE QUALITATIVA 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA TRÊS 

PODERES LTDA – SÃO PAULO 
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24/10/63 PESQUISA SOBRE UM MÉTODO PARA 

PROTEGER DA FERRUGEM FIOS DE AÇO E 

MOLAS PARA ESTOFAMENTO DE 

ASSENTOS DE AUTOMÓVEIS 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUIZ XV S. 

A. – SANTOS 

4/11/63 ANÁLISE DE UMA AMOSTRA MUITO 

PEQUENA DE AMIDO DE PROCEDÊNCIA 

ESTRANGEIRA 

ARTEFATOS DE BORRACHA 

MUCAMBO LTDA – SALVADOR – 

BAHIA  

18/11/63 MASSA PARA POLIR – ANÁLISE PARCIAL CERAS E DETERGENTES 

NASCIMENTO LTDA – SÃO PAULO 

18/12/63 CERA EM EMULSÃO PARA CALÇADOS – 

CONTROLE DE QUALIDADE 

COMPANHIA KATRO – SÃO PAULO 

28/01/64 FÓRMULA DE LÍQUIDO PARA GRAVAR 

METAIS ELETROLITICAMENTE 

SOC. IND. COM. N. V. OLIVEIRA 

LTDA – SÃO PAULO 

4/02/64 ANÁLISE DE MISTURA ABSORVENTE PARA 

GASES 

A. SCARPARO – SÃO PAULO 

19/02/64 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE ANILINA E FIXADOR PARA CLICHERIA 

CLICHÊS, DESENHOS, FOTOLITOS 

IDEX LTDA – SÃO PAULO 

24/02/64 PREPARAÇÃO DE UMA AMOSTRA DE GÁS 

DE PETRÓLEO HIDROGENADO 

ULTRAGAZ S.A. – SÃO PAULO 

2/04/64 ANÁLISE QUALITATIVA DE UM FIO CHATO 

METÁLICO 

BUCKH LABSOLS 

13/05/64 ANÁLISE DE MINÉRIO DE PRATA ARMANDO GANDOLFO – SÃO 

PAULO 

13/05/64 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE MASSA PARA MODELAR 

COLUNA S.A.  

19/06/64 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE LÍQUIDO PARA GELADEIRA 

FREDOLFO LTDA 

7/07/64 ANÁLISE QUANTITATIVA DE LIGAS DE 

METAIS PRECIOSOS 

DIVINAL S. A. 

28/09/64 ANÁLISE E RECONSTITUIÇÃO DAS 

FÓRMULAS DE LÍQUIDOS PARA 

PREPARAÇÃO DE CHAPAS DE IMPRESSÃO 

PLANOGRÁFICA 

EDITORA YPIRANGA – SÃO PAULO 

9/10/64 ANÁLISE QUANTITATIVA DE LIGAS DE 

COBRE 

RÁDIO FRIGOR S.A. – SÃO PAULO 

 

 

24/10/64 

AJUSTAMENTO DE UMA AUTOCLAVE DE 

LABORATÓRIO - CONSTRUÇÃO E 

AFERIÇÃO DE UM FLUXÍMETRO PARA AR 

 

 

CASA DO ASFALTO S.A.  

 

10/12/64 

ANÁLISE E RECONSTITUIÇÃO DAS 

FÓRMULAS DE EMULSIVOS PARA 

CONCRETO POROSO 

 

L. F. MELLO CIA LTDA -  SANTOS 
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11/12/64 

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE GESSO ESPECIAL PARA MOLDES 

 

VEMAG S. A. 

29/12/64 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE MASSA SAPONÁCEA DETERGENTE 

A. T. LIMPA LTDA – SÃO PAULO 

29/12/64 PIGMENTO DE PÉROLA – ANÁLISE E 

MÉTODO DE PREPARAÇÃO 

COMPANHIA PALERMONS 

INDUSTRIAL – SÃO PAULO 

29/12/64 ANÁLISE E MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE 

ADESIVO PARA ACETATO DE CELULOSE E 

CARTOLINA 

SUPER TEST S. A.- SÃO PAULO 

29/12/64 ANÁLISE DE DETERGENTE PARA USO 

DOMÉSTICO 

ALCÂNTARA MACHADO 

PUBLICIDADE S.A. 

29/12/64 PREPARAÇÃO DE 3 Kg de SiCl4 ENG. JORGE HILSDORF 

29/12/64 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE UMA LIGA METÁLICA 

 

ENG. HERMIRO YAMAGUTI 

29/12/64 BREU DE PICHE CASA DO ASFALTO S. A. – SÃO 

PAULO 

31/03/65 MODIFICAÇÃO DE UM REATOR 

EXPERIMENTAL 

CASA DO ASFALTO S. A. – SÃO 

PAULO 

20/04/65 CONSTRUÇÃO DE DOIS ORIFÍCIOS 

AFERIDOS 

CASA DO ASFALTO S. A. – SÃO 

PAULO 

20/04/65 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE MASSA PLÁSTICA PARA 

REVESTIMENTO DE PAREDES 

L. F. MILLER MELLO E CIA LTDA – 

SANTOS 

7/05/65 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE ADESIVO PARA PAPEL 

 

ROLAND CASALE – SÃO PAULO 

11/05/65 PAPEL DE EMBALAGEM BRASIPEL S.A. – SÃO PAULO 

15/06/65 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE PIGMENTOS METÁLICOS 

INDÚSTRIA METALÚRGICA BELGO 

BRASILEIRA S. A. – SÃO PAULO 

17/07/65 PAPEL COM MANCHAS – 

CARACTERIZAÇÃO DAS MESMAS 

INDÚSTRIAS DE PAPEL SIMÃO S. A.  

–  SÃO PAULO 

18/07/65 RESINA EM SOLUÇÃO ESPECTRO U.V. RESANA S. A. – SÃO BERNARDO DO 

CAMPO 

28/07/65 LIQUOR PRETO CHAMPION CELULOSE S. A. – MOGI 

GUAÇU 

15/10/65 DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO 

DA TURFA 

COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E 

CELULOSE S. A. 

3/11/65 DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO 

DA LIXÍVIA 

COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E 

CELULOSE S. A. 

4/10/65 PREPARAÇÃO DE POLIDOR CERAS E DETERGENTES 

NASCIMENTO LTDA 
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4/02/66 DETERMINAR O QUE É A AMOSTRA FORMETAL S. A. – DEPARTAMENTO 

DE SOLDAS – SÃO PAULO 

4/02/66 DETERMINAR UMIDADE DE SAL 

INDUSTRIAL SO4 Ca Mg 

SEPARADORES ALFA LAVAL S. A. 

7/02/66 MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE BANHOS 

GALVÂNICOS PARA USO COM APLICADOR 

GALVANO-FIX 

APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS LTDA – SÃO PAULO 

6/04/66 BIBLIOGRAFIA DE DUAS PATENTES E 

FOTOCÓPIA 

FÁBRICA DE SALAS AMERICANA  

S. A. – SÃO PAULO 

12/04/66 ANÁLISE E RECONSTITUIÇÃO DA 

FÓRMULA DE ADITIVO PARA ÁGUA DE 

RADIADOR DE AUTOMÓVEIS 

J .A. MARTIN – COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA – 

SÃO PAULO 

12/04/66 MATERIAL CORANTE PARA DEPÓSITOS DE 

Al – VOLATILIZAÇÃO NO VÁCUO 

VÁCUO METALIZAÇÃO INDUSTRIAL 

– SÃO PAULO 

 

 

26/04/66 

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

E TESTE SEGUNDO S.A.E. DE UM LÍQUIDO 

PARA FREIOS HIDRÁULICOS DE 

AUTOMÓVEL 

 

 

CHAMPION LTDA  – SÃO PAULO 

31/05/66 RECONSTITUIÇÃO DE FÓRMULA DE PASTA 

DEPILATÓRIA 

DONA GIZELDA ZAMARION – SÃO 

PAULO 

13/06/66 ABRILHANTADOS PARA BANHOS ÁCIDOS 

DE COBRE 

CECIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A. 

– SÃO PAULO 

15/06/66 ESTUDO DE UM DESINCRUSTANTE 

ESPECIAL SEGUNDO INSTRUÇÕES 

RECEBIDAS 

QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT S.A. 

– SÃO PAULO 

15/07/66 PROVAS DE CORROSÃO COM ÁCIDOS EM 

PRESENÇA DE INIBIDORES 

QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT 

LTDA. – RIBEIRÃO PRETO 

16/08/66 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE DESINCRUSTANTE CC 52 

QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT 

LTDA. – RIBEIRÃO PRETO 

10/09/66 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE DETERGENTES PARA USO DOMÉSTICO 

D.D.DRIN – SERVIÇO DE 

DESINFECÇÃO DOMICILIAR LTDA – 

SÃO PAULO 

10/10/66 TESTES DE INIBIDORES QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT 

LTDA. – RIBEIRÃO PRETO 

20/10/66 ANÁLISE DE BIÓXIDO DE CHUMBO ACUMULADORES NARVIT LTDA – 

SÃO PAULO 

28/11/66 PODER CALORÍFICO DE LICOR PRETO INDÚSTRIA DE PAPEL J. COSTA E 

RIBEIRO S. A. 
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29/11/66 

PESQUISA PARA UM PROCESSO 

INDUSTRIAL DE OXIDAÇÃO DO TOLUENO 

EM FASE LÍQUIDA POR VIA CATALÍTICA 

APTO A PRODUZIR ÁCIDO BENZOICO 

 

UNITEC – ENGENHEIROS 

ASSOCIADOS – SÃO PAULO 

30/11/66 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE CONSERVADOR PARA COGUMELOS 

SR. JORGE URIYU – MOGI DAS 

CRUZES 

4/12/66 PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES TITULADAS E 

DE UM BANHO EXPERIMENTAL PARA 

COBREAÇÃO 

 

NÃO CONSTA 

 

3/4/67 

ADESIVO PARA FOLHAS DE ACETATO DE 

CELULOSE E PAPEL FUNCIONANTE, POR 

FUSÃO A 70ºC - 80ºC 

 

ENG. PEDRO RAIÇA- SÃO PAULO 

5/04/67 PROVAS DE OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE 

ÓLEO FUSEL A ALDEÍDOS 

QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT 

LTDA. – RIBEIRÃO PRETO 

 

 

4/5/67 

GRAXAS RESISTENTES À AÇÃO 

DISSOLVENTE DO GÁS ENGARRAFADO 

PARA LUBRIFICAÇÃO DE TORNEIRAS DE 

MACHO TIPO NORDSTROM 

 

 

ULTRAGAZ S.A. – SÃO PAULO 

22/05/67 TESTE DE EFICIÊNCIA DE UM PROCESSO 

DE DESENCRUSTAÇÃO DE 

EVAPORADORES  

QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT 

LTDA. – RIBEIRÃO PRETO 

26/06/67 INIBIDORES DE ATAQUE ÁCIDO QUÍMICA INDUSTRIAL DETROIT 

LTDA. – RIBEIRÃO PRETO 

3/07/67 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE, 

VISCOSIDADE E PODER CALORÍFICO DA 

LIXIVIA PRETA LPOX E LPNO 

 

ENG. MICHAEL LANDO 

16/08/67 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE CIMENTO REFRATÁRIO PARA MOLDES 

DE FUSÃO DE PRECISÃO E REPRODUÇÃO 

DO PRODUTO ANALISADO 

AGRO INDUSTRIAL AKROLITE LTDA 

– SÃO PAULO 

30/10/67 AÇOS PARA VELAS DE AUTOMÓVEL NGK DO BRASIL S. A. 

30/10/67 RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

REFRATÁRIOS ALUMINOSOS PARA VELAS 

DE AUTOMÓVEIS 

SPRINT S. A.  

SÃO PAULO 

24/11/67 DETERMINAÇÃO DE Fe Pb Sn EM COBRE CECIL S. A. – SÃO PAULO 

5/12/67 PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES TITULADAS 

DE NaCl 

SEPARADORES ALFA-LAVAL S.A. -  

SÃO PAULO 

 

2/12/67 

DETERMINAÇÃO DE ALGUMAS 

PROPRIEDADEES DO POLIESTIRENO ALTO 

COMPACTO P80 TRANSPARENTE E P800 

OPACO 

 

ACUMULADORES NIFE DO BRASIL 

S. A. 
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2/12/67 PEÇA DE AÇO ESPECIAL PARA MÁQUINA 

DE ROSQUEAR 

NGK DO BRASIL S. A. 

 

4/12/67 

MÉTODO DE PREPARAÇÃO DE 

REFRATÁRIOS PARA VELAS DE 

AUTOMÓVEIS 

 

SPRINT S. A. - SÃO PAULO 

15/03/68 PREPARAÇÃO DE OXALATO DE TITANIO E 

CONSEGUIR MICA COM BRILHO 

 

PALERMONT 

15/03/68 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE TERRA DE ZINCO 

METALÚRGICA SEGY – SÃO PAULO 

15/03/68 APARELHO PARA PURGADOR DE LINHAS 

DE VAPOR 

ANDRÉ KÖHLE E FILHOS LTDA - 

SÃO PAULO 

1/04/68 ANÁLISE DE TUBO DE ALUMÍNIO METALFRIO S. A. – INDÚSTRIA DE 

REFRIGERAÇÃO – SÃO PAULO 

25/05/68 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DE AÇO 

MÁQUINAS PIRATININGA S. A. – 

SÃO PAULO 

20/09/68 ANÁLISE QUANTITATIVA DE ALUMÍNIO MEBRASIL LTDA – SÃO PAULO 

20/09/68 DETERMINAÇÃO DO MÉTODO PARA 

FUNDIÇÃO DE LIGAS DE Sb 

NIFE DO BRASIL S. A. – SÃO PAULO 

21/09/68 TESTES DE APARELHO PARA DOURAÇÃO STENCO S. A. 

22/09/68 SOLDA DE PRATAS METALFRIO S. A. – INDÚSTRIA DE 

REFRIGERAÇÃO – SÃO PAULO 

22/10/68 ESTABILIDADE DE ENZIMAS ORNIEX – SÃO PAULO 

24/10/68 PONTO DE AMOLECIMENTO DE PICHE 

PARA TACOS 

CIA. MIRIAM DE ASFALTOS 

16/02/69 ANÁLISE QUANTITATIVA DE LIGAS DE 

ALUMÍNIO E SILÍCIO 

MULTIBRAS S. A. 

17/10/69 ÓXIDO DE FERRO TMA INDÚSTRIAS MAGNÉTICAS 

APLICADAS S. A. – SÃO PAULO 

13/11/69 ÁGUAS PARA USOS INDUSTRIAIS CONSTANTA S. A.  

17/02/70 TESTES EM GASES DE PETRÓLEO 

LIQUEFEITOS 

CERAS JOHNSON LTDA 

6/04/70 TESTE DE CORROSÃO EM AMOSTRA DE 

TUBO DE AÇO 

DINO BIGALLI 

6/04/70 VISCOSIDADE DE ÓLEO MINERAL SR. ELEMER ARPASSY – SÃO PAULO 

6/04/70 DETERMINAÇÃO DA PRATA EM SOLDA DE 

PRATA 

METALFRIO S. A. – SÃO PAULO 

5/05/70 PROVAS DE REVESTIMENTO DE PAPEL 

COM FILME PLÁSTICO ISOLANTE 

DINO BIGALLI 
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5/08/70 

ANÁLISE DAS PEÇAS RETIRADAS DE 

CAIXAS ABERTAS ONDE SE 

ENCONTRAVAM PASTAS DE CODIFICAÇÃO 

DE UMA MÁQUINA SEPARADORA DE 

CARTAS, CHEGADAS MUITO CORROÍDAS 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES – 

EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS – 

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO 

PAULO – OFÍCIO 1628/CHP 

7/08/70 TESTES DE DETERGENTES NACIONAIS, 

AMERICANOS E ALEMÃES 

WALTER KIDALL S. A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO – SÃO PAULO 

 

 

10/08/70 

CONSTRUÇÃO DE BULBOS DE VIDRO 

CONTENDO MERCÚRIO  PARA ESTUDOS 

DE FENÔMENOS ELETROSTÁTICOS 

CETESB SÃO PAULO – FOMENTO 

ESTADUAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

6/11/70 APARELHOS PARA ESTUDO DO EFEITO 

RICARDI 

CETESB – SÃO PAULO 

6/11/70 AFERIÇÃO DE FLUXÍMETRO DE VIDRO 

PARA GÁS N402 E CO2 

CETESB – SÃO PAULO 

11/11/70 CONSTRUÇÃO DE SERPENTINAS DE 

ALUMÍNIO 

CETESB – SÃO PAULO 

13/11/70 ZINCO EM ANODOS DE CUBA 

ELETROLÍTICA 

FUNDIÇÃO PENTÁGONO LTDA – 

SÃO PAULO 

2/12/70 SOLDA DE PRATA METALFRIO S. A. 

2/12/70 VÁRIOS TESTES EM TRINCOS PARA 

GELADEIRAS DE MATERIAIS PLÁSTICOS  

METALFRIO S. A. 

 
 

 
 



 

   
 

 
 
 

 
ANEXO 2 

 
CORRESPONDÊNCIAS 

DO PADRE SABÓIA, 
SOBRE A SABATINA 

PÚBLICA REALIZADA 
EM 29 DE NOVEMBRO 

DE 1945, COM JOSÉ 
MARIA CRISPIM,  

MEMBRO DO PARTIDO  
COMUNISTA DO 

BRASIL  
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