
 

 

OLAVO CABRAL RAMOS FILHO 

 

Olavo Cabral Ramos Filho graduou-se pela Faculdade Nacional de Engenharia da 
Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Após a 
formatura, viajou para Manchester, Inglaterra, onde estagiou por seis meses. Ao retornar, 
trabalhou na Light e, pouco depois, foi admitido em Furnas, onde construiu toda sua carreira 
de engenheiro. Pela empresa, realizou cursos de aprimoramento na General Electric, nos 
Estados Unidos, onde residiu por um ano. 

 

Em Furnas, foi superintendente de Engenharia de Transmissão, contribuindo decisivamente 
na edificação do sistema integrado de transmissão de energia elétrica no país. 

 

Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), lecionando por mais de 
três décadas na Escola Politécnica, contribuindo para a formação de milhares de novos 
engenheiros.  

 

No final dos anos 1960, com o endurecimento do regime militar e o AI-5, deixa para trás o 
apoio ao golpe de 1964 e aproxima-se de um socialismo de matriz libertária que influenciará 
sua trajetória política até o fim. Na primeira eleição direta após a ditadura, envolveu-se na 
construção do programa de energia do Partido dos Trabalhadores. Com a derrota nas 
eleições, a situação na empresa tornou-se insustentável, obrigando-o a se aposentar 
precocemente.  

 

Junto ao Clube de Engenharia, entidade da qual foi conselheiro e vice-diretor cultural (onde 
atuou decisivamente na reforma e revitalização da biblioteca) dedicou-se à permanente luta 
em defesa da Engenharia Nacional, da soberania e da democracia brasileiras.  

 

Participou de diversas diretorias da Associação de Antigos Alunos da Escola Politécnica 
(A3P), dedicando-se à preservação da memória da engenharia nacional através do projeto 
de transformar o prédio da antiga Escola Politécnica, no Largo de São Francisco, em um 
centro de memória da engenharia brasileira. 

 

Sempre se preocupou com o desenvolvimento de tecnologias nacionais e a valorização do 
quadro técnico da empresa e do Ilumina - Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor 
Energético, do qual foi diretor. A ausência de sua companheira de mais de meio século o 
abateu profundamente, mas não o removeu da luta, travada cotidianamente. 

 

Olavo Cabral Ramos Filho nasceu em 1938 e faleceu em 2018. 


