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Trata a presente propositura de denominação como Casa do Politécnico o imóvel 

público localizado no Distrito do Bairro do Bom Retiro, Subprefeitura da Sé, na Rua Afonso 
Pena, 272, o edifício onde a Torre da Memória será instalada. 

A Casa do Politécnico - CADOPO foi fundada na década de 1950 e passou a funcionar 
efetivamente no ano de 1957, para dar moradia aos estudantes da Escola Politécnica da USP, 
provenientes do interior de todo o Brasil, que tinham dificuldades financeiras para se manterem 
numa escola de tempo integral. 

Os registros mostram que a generosa ideia de construir uma casa de estudantes 
começou no inicio da década de 30, ganhou corpo na década de 40, vindo a ter sua primeira 
medida concreta em 1950 com a aprovação pela Congregação da Escola Politécnica, do 
pedido feito pelo Grêmio Politécnico para ajuda e apoio para a construção de uma casa de 
estudantes. 

Conforme descrito no livro "Causos da Casa do Politécnico", p.22, este 
empreendimento só teve sucesso "graças a uma mobilização de poliesforços e à 
poliparticipação de diversos segmentos da sociedade. Esse conjunto de forças proativas para a 
construção da Casa do Politécnico foi capitaneado, de um lado, pelo órgão representativo dos 
alunos - o Grêmio Politécnico-, e de outro pelos órgãos governamentais com poder decisório e 
financeiro. Além disso, contou sobremaneira com o apoio dos professores da Escola, e 
também com a colaboração financeira de empresas ligadas à engenharia, algumas delas 
pertencentes a ex- alunos ilustres. Por último, deve-se reconhecer o apoio da sociedade civil 
como um todo, colaborando com os famosos "Livros de Ouro" e festas beneficentes à causa 
politécnica (...)". 

A Casa contava com cinco andares para moradia; um andar para Bar (com mezanino 
superior), onde ocorria o famoso "Baile da Poli"; e ainda com um outro Bar no piso térreo, que 
também tinha entrada exclusiva e direta para a Escola Politécnica (atualmente prédio da 
FATEC). 

A Casa é de uma importância histórico-cultural única tanto para a comunidade 
Politécnica, como para a Paulistana, e até para a Brasileira. Ela foi palco de diversas atividades 
culturais, organizadas por politécnicos, como por exemplo: o "Grupo Kuatro de Cinema"; o 
Jornal Literário; o jornal "O Politécnico", na década de 60 conhecido como "Jornal Vermelho", 
que chegou a ter distribuição em bancas de jornal; o Grupo de Teatro da Poli (GTP); a "Roda 
de Samba"; a "Chacrinha"; dentre outras atividades. 

Após o Golpe Militar de 1964, A Casa passou a servir de refúgio da resistência contra o 
governo militar. Muitos politécnicos tiveram que abandonar o curso e, algum tempo depois fugir 
do país. 

Até o final da década de 70, a Casa cumpriu em sua plenitude os seus objetivos 
primordiais, porém com a distância e todo transtorno para os seus moradores irem até a Escola 
Politécnica no Campus da USP, situado no Butantã, as barreiras econômico-sociais impostas 
aos estudantes mais pobres pela situação econômica do país neste período para entrarem na 
USP, um número cada vez menor de alunos se interessava pela CADOPO, pois os de maior 
poder aquisitivo preferiam morar em "repúblicas" ou apartamentos perto da Cidade 
Universitária. Mesmo aceitando alunos dos diversos cursos da USP, a CADOPO passou a ter 
grandes dificuldades econômicas, o que levou ao abandono do prédio e a sua degradação. 



Por volta dos anos 80 ela começou a ser habitada por pessoas sem ligação nenhuma 
com a USP ou com o Grêmio Politécnico, até que, em 1994, o Grêmio conseguiu a 
Reintegração de Posse, junto à Prefeitura de São Paulo. 

Desde então diversos projetos tentaram ser implantados. Em 2003 iniciou-se um 
projeto de ocupação da casa pelo Escritório Piloto do Grêmio, que perdura até hoje, no qual 
alguns grupos de teatro se utilizam do espaço da Casa para realizar seus ensaios, dentre eles 
o GTP. 

Certamente, a Casa do Politécnico contribuiu muito com a formação de centenas de 
engenheiros que se utilizaram daquelas instalações, que se inseriram na elevação do 
conhecimento técnico do Brasil. Dela saíram os engenheiros que construíram diversas grandes 
obras no Brasil afora, como os navais que trabalharam em projetos importantes de tecnologia 
do IPT, ajudando a alavancar a indústria naval e petroleira do Brasil, os civis que ajudaram a 
construir o Metrô de SP, os elétricos na Usina de Itaipu, linhas de transmissão e nas empresas 
de energia elétrica, os engenheiros de minas nas grandes mineradoras, e muitos que foram 
para o sistema financeiro nacional. A Casa foi um verdadeiro celeiro de talentos para a 
sociedade brasileira, não só para a engenharia, mas também para as artes, como teatro e 
cinema. 

Seus ex-moradores são muito gratos àquelas "instalações maternais" que não só 
auxiliaram em sua formação técnica, mas na formação de suas personalidades e suas vidas. 

A manutenção de seu nome original - Casa do Politécnico-, associado a um centro 
cultural e à Torre da Memória, servirá para deixar registrado na História, o sucesso desta 
empreitada de solidariedade na construção da vida técnica e universitária de nosso Estado e 
País. 

Em 27.08.2008, a Prefeitura tomou posse da Casa do Politécnico - CADOPO, 
edificação construída na década de 50, para abrigar as instalações da moradia estudantil e do 
Grêmio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que a época funcionava no 
Edifício Ramos de Azevedo. O edifício, localizado na Rua Afonso Pena, 272, foi adquirido pela 
municipalidade para abrigar futuro anexo do Arquivo Histórico Municipal Washington Luiz, que 
funciona no Edifício Ramos de Azevedo, em lote contíguo. 

Pelo exposto peço aos nobres pares o apoio à aprovação desta proposta. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/03/2015, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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