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Resumo  

 

O objeto de interesse dos pesquisadores foi o acervo informativo e iconográfico do Centro 
Histórico e Cultural da Universidade Presbiteriana Mackenzie – CHCM, com o objetivo de 
descortinar as sintonias e as relações da Instituição com a sua própria história, com a de 
São Paulo e com a do Brasil, bem como identificar as conexões com indivíduos, famílias, 
grupos ou instituições representativas da história política, social e cultural do País, a partir 
dos documentos/registros salvaguardados no acervo do CHCM. O suporte documental 
(jornais, periódicos, folhetos, fotografias e objetos) espelha diversidades temáticas variadas, 
fato capaz de viabilizar pesquisas interdisciplinares de interesse acadêmico, de oportunizar 
recortes de interesse institucional e de desencadear roteiros de investigação histórico-
cultural conectada com a sociedade brasileira. A fim de ampliar o entendimento e a 
compreensão dos diferentes processos históricos e culturais, optou-se pelo Estudo de 
Caso, sendo a Instituição Mackenzie alvo de interesse dos pesquisadores. Em diferentes 
mídias e linguagens, pretendeu-se problematizar temporalidades, questões geracionais e 
relacionais entre passado/presente, história, memória e comunicação. A metodologia 
adotada, de abordagem qualitativa e natureza interpretativa, cotejou com investigação de 
teorias que contemplou com os eixos Educação, Memória e História. Assim, o acervo do 
CHCM passou a se tornar significativo no presente, revelador de um passado pelo 
conhecimento das experiências sociais diversas em seus tempos e lugares, apontando, 
também, possíveis investigações futuras.  
 

Palavras-chave: Acervo; Documento/Registro; História; Memória; Comunicação.  
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1. Introdução  

 

“O presente está enraizado no passado, mas conhecer essa raiz não 
esgota o seu conhecimento. Ele exige um estudo em si, pois é um 
momento original, que combina origens passadas, tendências futuras 
e ação atual”. (REIS, 2000, p. 85) 

 

Este Pesquisa inserir-se numa das áreas de investigação propostas pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, especificamente aquela vinculada à temática Ética, 

Valores e Educação. Esse interesse converge com o apoio à investigação de questões 

relacionadas com a identificação, resgate ou aprimoramento das características peculiares 

da educação ministrada pelo Mackenzie em seus diversos níveis, com vistas ao 

fortalecimento da axiologia cristã e dos valores universais presentes na proposta 

educacional dos primeiros instituidores, face aos complexos desafios da 

contemporaneidade. Como segundo foco, a pesquisa desenvolveu em formato sucinto, 

pesquisas relacionadas à memória institucional e ao protagonismo do Mackenzie nas 

inovações pedagógicas e na construção das tradições esportivas do País.  

A visão que unificou a pesquisa foi o objeto de interesse dos participantes. Trata-se 

do Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM), localizado no Edifício Mackenzie 

(Prédio 1), que foi construído entre os anos de 1893 e 1895 para abrigar a primeira Escola 

de Engenharia privada do país, espelhada nos moldes norte-americanos. Um século depois, 

isto é, na década de 1990, esse majestoso prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico e 

Cultural de São Paulo, representado pelo CONDEPHAAT na esfera estadual e pelo 

CONPRESP no âmbito municipal. 

Com o objetivo de salvaguardar a memória da Instituição por meio da organização e 

custódia do amplo e diversificado acervo, que incorpora objetos, documentos/registros 

(museografia, museologia e conservação preventiva), o Edifício Mackenzie foi restaurado e 

adaptado, entre os anos de 2001 e 2004. Trata-se de um espaço memorial e cultural que 

possibilita a visitação pública (por conta da agenda diversificada de eventos que 

disponibiliza) como, também, proporciona o desenvolvimento de pesquisas diversas, graças 

ao potencial do material que acomoda de forma sistêmica e estruturada. 

A relevância da Pesquisa destaca o fato de ser o acervo do CHCM signo de uma 

memória, que traz o passado para o presente como legado para a história. Pelos 

documentos/registros que percorrem a história da implantação do Protestantismo no país e, 

explicam seu protagonismo social, político e religioso em território brasileiro, foi possível 

lançar luzes sobe o passado/presente nos vestígios da história de sujeitos anônimos ou não. 
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Os documentos/registros compostos por fotografias, objetos, jornais impressos, periódicos e 

outras fontes, foram compulsadas para a extração de informações que puderam desvelar 

esforços, vicissitudes, sonhos realizados e experiências por vezes frustradas de 

personagens que se destacaram na vida do país, e pelas iniciativas duradouras que 

resultaram no desenvolvimento da Escola Americana, do Mackenzie College e, 

posteriormente, na formação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

A pesquisa tornou-se essencialmente interdisciplinar, dada a abrangência dos temas: 

história, memória, cultura, dentre outros.  

O Objetivo Geral da pesquisa foi desvendar a memória do passado, pelo 

entrelaçamento dos códigos verbais e visuais do acervo informativo e iconográfico do Centro 

Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM), para melhor compreensão da própria História. 

 Especificamente intentou:  

✓ Analisar os jornais digitalizados do acervo do CHCM, o informativo intitulado “O 

Mackenzie” de 1942 a 1963; 

✓ Desenvolver um trabalho teórico-prático de digitalização de alguns objetos como 

bustos, fotografias, maquinário, troféus e, outros atrativos e ícones que foram 

captados e arquivados, objetivando contribuir para o arquivo do acervo e explorar as 

potencialidades da fotografia como fonte para a História. 

✓ Produzir conteúdo midiático como vídeos, programas televisivos, objetivando 

contextualizar no presente as representações do passado;  

✓ Promover debates no ambiente universitário, com a finalidade de ampliar a discussão 

“história e memória” como fenômenos de produção de sentido.  

      A problemática que se aventou conhecer propôs desvendar a memória do passado 

no presente, pelo entrelaçamento dos códigos verbais e visuais do acervo do CHCM. 

Como se sabe, o acervo constitui recurso privilegiado para os pesquisadores, por 

isso a hipótese da pesquisa, levou em conta o fato de que as informações que muitas 

vezes não foram encontradas na documentação escrita, poderiam permitir que o 

conhecimento transpusesse os limites e abrisse novas e amplas possibilidades de análises, 

reflexões, críticas e interpretações, pela pesquisa iconográfica – isto é, pela força 

comunicativa da imagens e dos objetos, seria possível buscar novos olhares para a história.   

O material utilizado na pesquisa foi o acervo físico que já se encontra digitalizado e 

catalogado, e compreende matérias, textos jornalísticos e documentos significativos, 

portadores de mensagens. Os objetos bi e tridimensionais, como as obras de arte, os 
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troféus, os mobiliários, dentre outros, serviram de referência cultural de um determinado 

tempo e contribuíram para a discussão da importância de se utilizar o acervo para a 

construção do conhecimento.  

Para atingir os objetivos propostos, optou-se por uma metodologia de pesquisa 

como o Estudo de Caso, a qual possibilitou a meta de coletar e analisar os dados na 

intenção de uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, que levou em conta a 

investigação dos dados mediante sua qualidade, suas características conceituais como 

também favoreceu os processos de comparação e generalização, além de permitir 

conclusões amplas. 

No intuito de alcançar os objetivos enunciados, a pesquisa foi exploratória (um tipo 

de pesquisa que visa tornar familiar novos objetos de estudo, muitas vezes buscando 

constituir um conhecimento que permita posteriormente a elaboração de hipóteses).  

Ao longo do processo de seleção das informações e do percurso de construção 

desta pesquisa houve a cooperação mútua, corroboradas pelos diferentes olhares 

representados pelos pesquisadores de diferentes áreas, sob a diretriz de uma nítida 

abordagem interdisciplinar. 

O procedimento e coleta dos dados, deu-se pelas fases planejadas a priori: 

identificação, localização, catalogação e triagem dos documentos.  Análise e seleção 

documental e iconográfica de acordo com a linha de pesquisa de cada participante. 

Levantamento Bibliográfico de acordo com cada especificidade temática. Produção de 

conteúdo textual (artigos). Produção de conteúdo midiático. Comunicação oral em evento 

público. Finalização de um texto acadêmico.  

 

2. Resultados obtidos  

 

Como resultado, foi desenvolvido produções interdisciplinares, capazes de favorecer a 

compreensão da memória dos eventos, como herança à história. Os pesquisadores 

produziram:  

Um evento público realizado no CHCM, no dia 07 de novembro de 2017, data em que 

cada pesquisador expos a fase em que estava desenvolvendo suas respectivas pesquisas.  

Da pesquisa resultou a produção de um livro intitulado que será submetido a editora 

Mackenzie no ano de 2018, que se intitula: Uma História com diferentes olhares. 
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3 . Apresentação do projeto gráfico - livro 

 

O Passado Presente na Memória: Investigação do Acervo Informativo e Iconográfico do 

Centro Histórico e Cultural Mackenzie é o título deste projeto que obteve, no ano de 2017, 

apoio do Fundo Mackenzie de Pesquisa - Mackpesquisa. Os docentes-pesquisadores de 

múltiplas áreas de formação e de diversificado domínio do conhecimento, coadjuvados por 

discentes-pesquisadores, puderam desenvolver pesquisas relacionadas à memória 

institucional e ao protagonismo do Mackenzie nas inovações pedagógicas e na construção 

das tradições esportivas do País.  

Ao longo do processo de seleção das informações e do percurso de construção desta 

pesquisa, pode-se experimentar atitudes proativas de trabalho e de cooperação mútua, 

corroboradas pelos diferentes olhares, tudo sob a diretriz de uma nítida abordagem 

interdisciplinar.  

A visão que unificou esta pesquisa foi a do acervo do Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie (CHCM), localizado no Edifício Mackenzie (Prédio 1), que foi construído entre os 

anos de 1893 e 1895 para abrigar a primeira Esco la de Engenharia privada do Brasil, 

espelhada nos moldes norte-americanos. Um século depois, isto é, na década de 1990, 

esse majestoso prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de São Paulo, 

representado pelo CONDEPHAAT, na esfera estadual, e pelo CONPRESP, no âmbito do 

município. Com o objetivo de salvaguardar a memória da Instituição por meio da 

organização e da custódia do amplo e diversificado acervo, que incorpora objetos, 

documentos/ registros (museografia, museologia e conservação preventiva), o Edifício 

Mackenzie foi restaurado e adaptado, entre os anos de 2001 e 2004. Por conta da agenda 

diversificada de eventos que disponibiliza, este espaço memorial e cultural está aberto à 

visitação pública. Mas ele também proporciona o desenvolvimento de pesquisas diversas, 

graças ao significativo potencial do material que acomoda de forma sistêmica e estruturada. 

Reside nisto o interesse dos pesquisadores, pois o acervo do CHCM torna-se signo de uma 

memória, e traz o passado para o presente como legado para a história. 

A relevância desta Pesquisa justifica-se pelo fato de ser o acervo do CHCM constituído 

de documentos/registros que percorrem a história da implantação do Protestantismo no 

país, que explicam seu protagonismo social, político e religioso e iluminam o estudo da 

configuração dos processos civilizatórios e educacionais democratizantes, os quais 

deixaram marcas profundas na fisionomia cultural, social e educacional do Brasil, desde a 

passagem da monarquia escravista para o regime republicano.  

A mentalidade e as atitudes de inovação dos protagonistas presentes nesses 

documentos/registros foram investigadas mediante atribuição de relevo para as ideias 
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derivadas dos valores positivistas e liberais que tumultuaram os corações e as mentes 

desses sujeitos sociais. Nesse cenário, os pioneiros das igrejas e das escolas protestantes 

oriundos dos Estados Unidos teriam se defrontado com significativos desafios ao 

desenvolvimento de sua missão, na construção das novas fronteiras do Protestantismo no 

Brasil.  

Por isso, mediante a análise de alguns documentos, foi possível investigar o 

passado/presente nos vestígios da história de sujeitos anônimos ou não. Muitos 

presbiterianos (e também membros de outras tradições protestantes) estão presentes nos 

documentos/registros compostos por fotografias, objetos e iconografias, além de relatórios 

institucionais, jornais impressos, periódicos e outras tantas fontes que foram compulsadas 

para a extração de informações que pudessem desvelar esforços, vicissitudes, sonhos 

realizados e experiências por vezes frustradas de personagens que se destacaram na vida 

do país, e também pelas iniciativas duradouras que resultaram no desenvolvimento da 

Escola Americana, do Mackenzie College e, posteriormente, na formação da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.  

A pesquisa tornou-se interdisciplinar, dada a abrangência dos temas: história, 

memória, cultura, dentre outros. O esforço em desvendar a memória do passado, pelo 

entrelaçamento dos códigos verbais e visuais do acervo, constituiu-se um desafio que 

resultou em produções singulares. Embora o ganho tenha sido dos autores na compreensão 

da história do Mackenzie, esta pesquisa não se esgota, mas se abre para novos projetos e 

novas abordagens. 

Assim, os significados encontrados indicaram interpretações diversas, conclusivas ou 

subjetivas de tal forma que poderão oferecer ao leitor uma perspectiva de análise 

interdisciplinar enriquecedora.  

Por um Mackenzie Maior e Melhor é o título que inspirou a autora Isabel Orestes 

Silveira a valorizar um duplo enfoque: primeiramente o historiográfico, que revelou as 

aquisições do patrimônio físico do Instituto no decorrer do tempo, mas também o resultado 

estético do planejamento arquitetônico por meio da linguagem fotográfica e do desenho. O 

texto registra a sensibilidade e o modo de ver o Campus, pela ótica do desenho e da 

fotografia. Os protagonistas da estética são os Professores Afonso Celso Garcia e Beatriz 

Albuquerque. 

No texto Marca Mackenzie: Pioneirismo e Tradição, os autores Isabel Orestes 

Silveira, Osvaldo Takaoki Hattori e Perrotti Pietrangelo Pasquale, dedicaram-se a analisar os 

documentos do acervo que puderam revelar pistas de como a força comunicativa da marca 

Mackenzie foi sendo construída ao longo de sua trajetória como Instituição.  
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A fim de ampliar o entendimento e a compreensão dos diferentes processos 

históricos e culturais, capazes de revelar um passado que se torna significativo no presente, 

a autora Rosana Maria Pires Barbato Schwartz desenvolveu um texto intitulado Mulheres 

Protestantes e a Educação em São Paulo (1870-1930), o qual possibilita o conheci mento 

das experiências sociais diversas, enfrentadas por mulheres que, em seus tempos e 

lugares, contribuíram para a educação brasileira. 

O Esporte no Mackenzie:  um Caminho de Conquistas e Vitórias! Foi tema de 

investigação dos pesquisadores – Marcel Mendes e Selma Felerico que se interessaram em 

retomar assuntos que envolvem a cultura esportiva, tão caros ao pioneirismo e à tradição.  

Com o objetivo geral de descortinar as sintonias e as relações da Instituição com a 

sua própria história, bem como identificar as conexões com indivíduos, famílias ou grupos, a 

pesquisa das autoras Ana Lúcia Trevisan, Elaine Cristina Prado dos Santos e Marcel 

Mendes, destacaram a temática: Historia Oral e Memória, na tentativa de perceber vozes 

discursivas que reafirmam os meandros da identidade mackenzista. 

Qualquer documento/registro traz, em seu bojo, um repertório repleto de 

continuidades e descontinuidades de histórias, permanências e transformações. Como um 

documento/registro, os jornais, as fotografias e os livros, proporcionaram a escrita: Um dia 

para o Mackenzista, pelas pesquisadoras Isabel Orestes Silveira e Maria Ignez de Godoy 

Giandalia, as quais resgataram as festas comemorativas que foram desenvolvidas, por 

ocasião o Dia do Mackenzista ao longo dos anos.   

A fotografia de alguns documentos, livros, relatórios, objetos dentre outros materiais 

do acervo foi alvo da investigação de José Maurício Conrado Moreira da Silva e Manoel 

Nascimento. Ambos se dedicaram à escrita do tema Registro fotográfico do acervo do 

centro histórico cultural Mackenzie: consulta e produção de catálogo.  

História e Fotografia como Registro e Documento foi também um tema abordado 

pela pesquisa da Rosana Maria Pires Barbato Schwartz, que esclarece a metodologia de 

análise do documento/fotografia e a importância de se discuti-lo como fonte histórica e 

registro referencial, para delinear discussões sobre memória e documento.  

Assim, resgata-se, na visão dos diferentes pesquisadores, apenas um fragmento do 

que vem a ser a Memória e a Identidade do Mackenzie, pela convergência entre a história e 

a iconografia do acervo. Houve, nesse encontro, a presença feliz da liberdade, da 

imprevisibilidade, dos diferentes modos de ação, da preocupação com a história, mas 

principalmente do contato de cada pesquisador com a dinâmica que impunha o repensar 

sobre as memórias constituídas e vividas por pessoas que se tornaram os alicerces desta 

grande Instituição.  
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O ato de memória revestiu-se assim de uma intencionalidade, refletir as relações entre 

passado e presente deixando impresso toda a carga afetiva dos autores, forjada na relação 

dinâmica entre razão, que exige aprender e recuperar o passado, e a sensibilidade para 

receber como uma dádiva, toda a história daqueles que enraizaram e lutaram por perpetuar 

o nome Mackenzie.  

Nesta perspectiva, os pesquisadores trabalharam em diferentes temáticas, a intersecção 

com a história, com a memória e com os documentos iconográficos, buscando relações que 

evocam, pelo passado e pelo presente, a identidade do que significa e do que expressa ser 

Mackenzista. 

 

 

3.1 - Por um Mackenzie Maior e Melhor 

 

Dra. Isabel Orestes Silveira 

 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa está baseada nas leituras dos jornais que pertencem ao acervo do Centro 

Histórico e Cultural Mackenzie – CHCM. Jornais intitulados “O Mackenzie” que estão 

digitalizados e datam dos anos de 1942 a 1963. Neles, é possível encontrar fatos, 

curiosidades, conquistas alcançadas, mas também dilemas e desafios que a instituição 

enfrentou ao longo do tempo. 

O recorte que se propõe aqui será destacar o desenvolvimento do espaço físico do Campus, 

isto é, rememorar uma iniciativa que começou na sala de jantar da família Chamberlain e 

que se tornou um patrimônio distinto na cidade de São Paulo.  

O objetivo é valorizar o enfoque historiográfico, apontando para as aquisições do patrimônio 

cultural que temos no presente, observando as permanências e as transformações que 

ocorreram no Instituto, no decorrer do tempo, o que envolveu planejamento e esforço de 

muitos homens e mulheres. A intenção é voltar os olhos para o passado, a fim de valorizar 

tais processos institucionais na tentativa de privilegiar a memória, para se compreender o 

cenário atual e o protagonismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie no contexto das 

universidades brasileiras. Para isso, autores como Garcez (1970), Motta (1970) e Bathaus 

(2006) serviram como fonte de consulta, bem como os jornais digitalizados intitulados “O 

Mackenzie”, do acervo CHCM.  
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Todavia, o destaque que se propõe é também dialogar com a materialidade do acervo e 

observar como a estética da arquitetura exuberante do Campus se faz ainda sedutora nos 

dias atuais.  

O Mackenzie é uma universidade distinta. Embora seja grande e continue crescendo, é 

acolhedora e aconchegante. O bosque com tantas espécies de vegetação forma uma 

sombra convidativa para uma pausa. É lugar de ensino, mas também de encontro. Muitos 

são os depoimentos de ex-alunos que passaram pelo Mackenzie e que, após uma vida 

dedicada à família e à profissão, voltam para passear e conversar com funcionários e contar 

suas experiências vividas em outras épocas na Escola Americana, no Colégio ou mesmo na 

Universidade Mackenzie. Muitas das histórias orais estão fundamentadas nos lugares ou 

nos espaços físicos dos prédios, das quadras, dos alojamentos, das paisagens que foram se 

modificando com o tempo.  

No entanto, a continuidade e a perpetuação da estética e da beleza da arquitetura dos 

edifícios do Mackenzie continuam sendo alvos de interesse e de contemplação de muitos. 

Assim, o leitor poderá num primeiro momento observar que pela linguagem do desenho, o 

Prof. Afonso Celso Garcia registrou modos de ver a arquitetura peculiar do Mackenzie São 

Paulo e seus desenhos sugerem sua preocupação meticulosa do traço atento que foi 

desenvolvido com caneta “ponta seca” de cor preta.  

De igual modo a Profa. Beatriz Albuquerque se interessou em deixar registrado no ano de 

2013 as imagens dos prédios do Mackenzie. Pela perspectiva inusitada, suas fotos podem 

ser vistas no livro Retratos da Nossa História (NETO et al, 2013). No ano de 2018 seu olhar 

flagra detalhes da arquitetura que pela linguagem fotográfica evocam linhas e cores, formas 

e contrastes que se assemelham a arte abstrata.  

É instigante pensar o que os levou a desenhar ou a fotografar os espaços, os detalhes ou 

mesmo as fachadas e interiores do Mackenzie e, indagar quais foram os motivos pelos 

quais se interessaram pelo registro gráfico e fotográfico do Campus. Ao serem 

questionados, ambos disseram: estética pelo belo, simples assim.   

Esse é o convite que se faz ao leitor, reconstruir o caminho que nos trouxe até aqui, pelo 

olhar sensível da linguagem textual e visual. A intenção será investigar, ainda que de forma 

parcial, a história da instituição que desde seus primórdios priorizou o desenvolvimento da 

cultura em nosso país.  

 

1. A memória se faz forjada no tempo 

 

      Embora sejam muitos os textos que relatam a história do Mackenzie sob várias 

perspectivas, ainda é cativante a ideia de rememorar fatos e eventos que datam os tempos 
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antigos, pois diferentes pesquisadores, autoridades ilustres e historiadores descreveram e 

descrevem a memória do passado do Mackenzie que nos afeta no presente. São os valores 

cristãos que alicerçaram a base do seu fundamento e que se projetam para o futuro, 

servindo de testemunho que transcende o tempo.    

A memória se faz eternidade quando lembramos os idos de 1859, em que, dos Estados 

Unidos da América do Norte, Ashbel Green Simonton desembarcou no Rio de Janeiro, com 

a difícil missão de difundir o Presbiterianismo no Brasil. Após se instalar no Rio de Janeiro, 

Simonton vislumbrou grandes perspectivas de levar o trabalho presbiteriano também para 

São Paulo, que, à época, não passava de um simples vilarejo, crescendo lentamente em 

volta do Pátio do Colégio.  

Com Simonton vieram outros missionários e, dentre eles, um jovem chamado George 

Whitehill Chamberlain. Após aperfeiçoar seus estudos em Teologia, Chamberlain retornou 

ao Brasil, em 1869, casado com a educadora Mary Annesley Chamberlain.  

  

 

Figuras 1 e 2: Mary Ann Annesley e Reverendo George Chamberlain: missionários presbiterianos 
norte-americanos que iniciaram atividades educativas com crianças vítimas de descriminação 
religiosa, em sua residência em 1870. Um ano depois, consistiu-se em Escola Americana, cujo 
princípio cristão continua válido até nossos dias: não fazer distinção de sexo, credo ou etnia. 
Casal Chamberlain. Fonte. CHCM. 
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Figura 3: O Reverendo George Whitehill Chamberlain, acompanhado de sua esposa Mary Ann 
Annesley e de seus filhos: Laura, Pierce, Mary Christine, Ruth, Helen, George Agnew e Daniel 
Stewart. Durante 40 anos, ele dedicou-se a evangelização no Brasil. Faleceu no ano de 1902. Já sua 
esposa faleceu nos Estados Unidos no ano de 1930. Fonte: CHCM. 
 
 

Na sala de jantar de sua casa, Mrs. Chamberlain inicia o ensino para meninas que eram 

desprezadas em escolas oficiais por causa da fé reformada ou por serem filhas de 

republicanos.    

Sem levar em conta as diferentes raças, credos, classes sociais, sexos e ideologias, a 

escola cresceu e, nas questões pedagógicas, tornou-se pioneira em vários aspectos. Mrs. 

Chamberlain era uma professora diferente das mestras conhecidas daquele tempo, dando 

aulas em um ambiente acolhedor, sem a ameaça dos castigos e da palmatória. 

Começavam com a leitura da Bíblia e uma oração, depois vinham as tarefas escolares, 

executadas em silêncio.  

 

 

 
Figura 4: A residência da família Chamberlain à rua Congonhas do Campo, nº 1, no bairro paulistano 
da Luz. Casa da família Chamberlain. Fonte: CHCM. 
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Não demorou muito para que a pequena sala de jantar ficasse realmente apertada 

para receber tantas crianças. Era imperativo encontrar um lugar maior para os 44 alunos e 

também auxílio financeiro para a manutenção do ensino, que até então sobrecarregava 

unicamente o casal que voluntariamente se dedicava à educação.  

Certa feita, o Rev. Chamberlain, reunido com os presbíteros da Igreja Presbiteriana, 

compartilhou: “É desejo de Mrs. Chamberlain ampliar os limites do curso até alcançar o ideal 

de educação americana, qual seja: a escola mista”. (GARCEZ, 1970, p. 16).  

No ano de 1871, a escola protestante obteve apoio financeiro, pois foi assumida pelo 

Board of Foreign Missions da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, a Rua Nova 

de São José (atual Libero Badaró) tornou-se o novo endereço. Ali também funcionava a 

sede da Igreja Presbiteriana.  

Sob a jurisdição da Board de Nova York (Junta de Missões da Igreja do Norte dos 

E.U.A), o corpo docente da escola cresceu. Somou-se a chegada de professores de 

História, Matemática, Geografia, Francês, Música, Inglês, Português, Caligrafia e Lições de 

Coisas - expressão usada à época para designar conhecimentos gerais (GARCEZ, 1970, 

p.38). A pedagogia adotada substituiu a que era recorrente no país, baseada em decorar e 

falar em voz alta. O método indutivo e o estudo silencioso foram implementados. O Rev. 

Chamberlain foi nomeado diretor e, por acreditar em uma educação norteada pelos 

princípios da moralidade cristã, defendia que todas as crianças tinham direito ao ensino, 

independente de credo, raça, classe social e ideologia política. Embora a escola fosse 

particular, o Rev. Chamberlain estimulava os membros de sua igreja a destinar ofertas 

especiais aos alunos sem recursos.  

Nos anos seguintes, entre 1873 e 1874, a fama da Escola Americana atraiu 

estudantes do interior de São Paulo. Com o aumento de alunos, o Rev. Chamberlain 

organizou o Curso Superior Normal (Trainning School) para formação de professores e uma 

Faculdade de Filosofia (Scientific School), organizada em 1876. Esses cursos teriam o grau 

de College, correspondente a faculdade de grau superior.  
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Figura 5: Em 1870, o casal Chamberlain iniciou, em sua residência, a Escola Americana, que, no ano 
seguinte, passou a ocupar as instalações da igreja, na Rua Nova de São José (atual Líbero Badaró). 
Fonte: CHCM. 
 
 

Em 1876, Chamberlain comprou, dos herdeiros do Barão de Itapetininga, o terreno da Rua 

São João esquina com Ipiranga, mas os recursos, no valor de 10.000 dólares, para a 

construção do edifício, vieram do Board. “[...] A planta do edifício, o madeiramento e suas 

esquadrias, vieram dos Estados Unidos. Também seus mobiliários, inclusive as célebres 

cadeiras de carvalho que ornaram a sala grande” (GARCEZ, 1970, p. 58).  

A escola protestante foi construída e, no prédio próprio, foi inaugurado o primeiro 

Jardim de Infância do Brasil. O método de ensino era inspirado no sistema pedagógico 

alemão Froebel, que pregava a atividade livre e as brincadeiras como elementos essenciais 

para a criança desenvolver a individualidade. O espaço abrigava o internato de meninas, o 

externato misto e a Igreja Presbiteriana.  
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Figura 6: Em 1876, a Escola Americana transferiu-se para a Rua de São João, no. 17 - Esquina com 
Rua do Ipiranga (atualmente ambas são avenidas de São Paulo).  A igreja reuniu-se por vários anos 
no salão da escola, sendo o templo da Rua 24 de Maio inaugurado em 6 de janeiro de 1884. Fonte: 
CHCM. 
 

 

Estando o imperador D. Pedro II em visita a São Paulo no ano de 1878, decidiu 

conhecer a escola protestante e, na ocasião, dirigiu uma crítica ao Rev. Chamberlain quanto 

ao uso das doutrinas bíblicas que eram ensinadas na escola. A palavra veemente do Rev. 

Chamberlain encerrou a conversa quando este, dirigindo-se ao imperador, disse: “A Bíblia 

tem estado aberta na Escola Americana desde o primeiro dia de sua abertura e, quando ela 

for fechada, as portas da escola também se fecharão”.   

A partir desse ano, se tornou oficial o nome Escola Americana, que já tinha sido sugerido, 

pelo Dr. José Carlos Rodrigues, diretor do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, na 

ocasião de uma assembleia na Igreja (GARCEZ, 1970, p.30).  

 

2. Início, expansão e desenvolvimento do campus 

 

  Em 1879, o prédio da Rua São João, que parecia tão grande, já estava pequeno 

para os quase 200 alunos. Além disso, havia a necessidade de abrir um internato masculino. 

Buscando um novo local, o Reverendo Chamberlain comprou uma área de 27.000 mil 

metros quadrados da Baronesa de Antonina, Dona Maria Antônia da Silva Ramos. 
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Figura 7: A chácara da Dona Maria Antônia da Silva Ramos, era apenas um pomar que também 
servia de pasto para seus cavalos. Parte dessa área foi vendida em 1874 ao Reverendo 
Chamberlain, por 800 mil réis. Nesse terreno seria depois edificado o campus da Universidade 
Mackenzie. Fonte: online. 
 

O atual bairro da Consolação era a Chácara da baronesa de Antonina, dona Maria Antônia da Silva 
Ramos, que deu o nome à rua Maria Antônia. Para os lados de Higienópolis ficava a propriedade de 
Martinho Bouchard. Todos eram pessoas de grande fortuna e não desejavam retalhar suas Chácaras.  
Dona Maria Antônia, da alta nobreza de São Paulo, sabendo das dificuldades do Rev. Chamberlain 
em encontrar área para instalar o Internato Masculino de sua Escola Americana, e onde também 
pudesse ampliar sua escola já apertada na rua São João, prontificou-se a vender à Board de Nova 
York, uma área de terreno a ser desmembrada de sua Chácara (GARCEZ, 1970, p. 80). 
 

Ainda segundo Garcez (1970, p.81), “o atual terreno da Igreja Presbiteriana, 

utilizado pelo Mackenzie, teve a seguinte origem:  

1) Área inicial, adquirida de D. Maria Antônia, com recursos da Board – 27.700 m². 

2) Área contígua, adquirida mais tarde como doação de John Sinclair – 1.900 m². 

3) Doado pela família Chamberlain – 7.300 m². 

4) Doado pelo Dr. John M. Cook – 10.800 m².  

Total, 47.700 m²”. 
 

Nessa propriedade surgem os primeiros edifícios, dentre eles o Edifício John Sinclair, 

que funcionou como internato masculino em 1881 e residência de professores. Vale lembrar 

que os donativos vieram inclusive do Imperador D. Pedro II.  

O Edifício Couto Magalhães (nome do general, amigo de Chamberlain, que trabalhou 

recolhendo donativos para a construção do prédio) parece ter sido construído 

simultaneamente ao Edifício Sinclair (BATHAUS, 2006, p. 94). “Neste funcionou a sede da 

Escola Normal, depois abrigou o internato dos acadêmicos de engenharia, e finalmente, 
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nele funcionou o Colégio. Foi demolido em 1957, dando lugar ao novo prédio da Faculdade 

de Arquitetura” (GARCEZ, 1970, p.88).  

 

   

Figuras 8 e 9: Edifício Couto Magalhães, nome dado em homenagem ao general, amigo de 
Chamberlain que trabalhou na busca de recursos financeiros para a construção de novas instalações 
para a Escola Americana. Fonte CHCM.  

 

 

Figura 10: Edifício Sinclair. Fonte: CHCM 
 

 

Em 1883, o Reverendo Chamberlain designou Horace Manley Lane para dirigir o 

então Instituto de São Paulo e, assim, a Escola Americana iniciou uma nova fase.  

Sob a administração do Dr. Lane, a escola abriu novos cursos de Comércio, 

concentrou esforços na formação e aperfeiçoamento de professores, aumentou os números 

de docentes por turma, criando o regime de professor por disciplina, além de outras 

inovações.  

A fama da Escola Americana não se restringia apenas ao Brasil. Comentários a seu 

respeito apareciam no exterior e chegaram aos ouvidos do advogado norte-americano John 

Theron Mackenzie. Ele soube das dificuldades financeiras para a construção de novos 
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edifícios. Então, ao fazer seu testamento, doou à Igreja Presbiteriana norte-americana a 

importância de trinta mil dólares, acrescidos de outros vinte mil doados por suas irmãs no 

ano de 1892. O valor de cinquenta mil dólares foi utilizado para a construção da Escola de 

Engenharia que havia sido organizada em 1890. 

 

    

Figuras 11: Edifício Mackenzie, em homenagem ao advogado norte-americano John Theron 
Mackenzie Rua D. Maria Antônia, esquina com Itambé. Fonte CHCM 

 

Em 1894, foi lançada a pedra fundamental da Escola, que passou a se chamar 

Mackenzie College no ano de 1895 (atual Prédio 1, Centro Histórico e Cultural Mackenzie).  

 

 

Figura 12: Pedra fundamental do Mackenzie College – localizada na lateral do Ed. John Mackenzie.  
(prédio 1). Fotografia - Beatriz Albuquerque (2013). 
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“Assim, em 16 de novembro de 1893, foi iniciada a construção do prédio destinado à 

Escola de Engenharia, cuja instalação efetiva deu-se em fevereiro de 1896. Teve como 

fundador o médico e educador Prof. Dr. Horace Manley Lane, e como seu primeiro diretor, o 

engenheiro Dr. William Alfred Waddell” (CHCM - online). 

É provável que o Edifício Reverendo George Whitehill Chamberlain, construído no 

ano de 1901, tenha servido como dormitório masculino e, posteriormente, ocupado pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(BATHAUS, 2006, p. 98). Hoje, é o Prédio 10, onde funcionam os laboratórios de 

informática.  

 

 

 

Figuras 13: Edifício Chamberlain Edifício Chamberlain, também conhecido como Castelinho, no 
campus Mackenzie São Paulo. Fonte CHCM.  

 

O Mackenzie College, como era então chamado, ampliou a construção de outros 

edifícios. “No ano de 1909 iniciou-se a construção dos laboratórios de Física e Química, 

posteriormente denominado Lane” (BATHAUS, 2006, p.104). Atualmente o prédio 3 abriga a 

Faculdade de Direito. 

 
“[...] Durante a gestão do Dr. Waddell foram construídos vários edifícios escolares. O ensino foi 
remodelado adaptando-o às novas exigências brasileiras. O nome Mackenzie se projetou de Norte a 
Sul do Brasil, sem alarde e sem demagogia. 
Chamberlain foi o fundador do Mackenzie, Lane seu dinamizador, e Waddell seu consolidador” 
(GARCEZ, 1970, p. 150). 
 
  

Abaixo destaca-se o prédio imponente inaugurado em 1923 que veio a se 

chamar Biblioteca George Alexander, em homenagem ao educador e Conselheiro 

do Mackenzie College. 
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George Alexander (1843-1926) foi pastor presbiteriano e líder educacional em Nova York. Esteve no 
Brasil para opinar sobre a instalação da Escola de Engenharia (1887). Foi o primeiro presidente da 
Junta de Curadores do Mackenzie College (1895), cargo que exerceu por trinta anos. A Biblioteca 
George Alexander foi inaugurada em 1926 (Matos, 2014 - online) 
  

   

Figuras14: Interior da Biblioteca George Alexander. George Alexander (1843-1926) foi pastor 
presbiteriano e líder educacional em Nova York. Esteve no Brasil para opinar sobre a instalação da 
Escola de Engenharia (1887). Foi o primeiro presidente da Junta de Curadores do Mackenzie College 
(1895), cargo que exerceu por trinta anos. A Biblioteca George Alexander foi inaugurada em 1926 
(MATOS, 2014 - online). Fonte da imagem 16. CHCM – Fonte da imagem 17 (online).  

 

O Mackenzie entrou no século XX ampliando seu patrimônio com administração do 

Dr. William Waddell. O internato José Carlos Rodrigues, para meninos, e o internato 

América de Oliveira, para meninas, foram demolidos no ano de 1967, por conta da 

ampliação da Rua da Consolação. Prédios como o da Escola Americana que se chamou 

Erasmo Braga, e tantos outros, foram construídos na gestão de Dr. Waddell.  

 

 

Figuras15: Edifício José Carlos Rodrigues, construído entre 1916 e 1918 para ser internato dos 

meninos. Atualmente, acomoda alunos da Universidade. Um anexo foi construído: Edifício Clara 
Schring, organizadora do desfile do Mackenzie na inauguração do Pacaembu. Fonte CHCM.  
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“Os fundos para estas construções, de alto custo, por serem prédios 

especializados para o ensino, foram doados pelos presbiterianos norte-americanos” 

(GARCEZ, 1970, p. 152).  

A Escola Americana permaneceu ainda na Rua São João até 1920, ano em que se mudou 

para a Rua Itambé. Somente em 1943, ocupou as instalações da Rua Piauí, passando a 

utilizar o Edifício Erasmo Braga.  

 

 

 

Figura 16: Alunos da Escola Americana da Rua Maria Antônia – local em que o casal Chamberlain 

manteve um internato para meninos em sua propriedade e que foi, posteriormente, doado à 
instituição. Em 1879, o terreno foi ampliado com a compra da chácara da baronesa Maria Antônia. 
Fonte CHCM  
 

Vale recordar que a Educação Infantil ou a Escolinha, como era chamada, foi 

transferida para o alto de Higienópolis, usando um espaço reservado para o Fundamental I. 

Atualmente, este prédio pertence ao CCBS – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.  

Antigamente, porém, a Educação Infantil funcionava em construções pré-fabricadas 

de madeiras, imitando chalés, para as salas de aula. Suas dependências eram em parte de 

alvenaria, onde funcionavam a sala de música, sala dos professores juntamente com a 

direção, algumas classes, copa-cozinha e banheiros.  

O lugar amplo ainda incluía um grande espaço de areia para os momentos de 

intervalo, além de brinquedos e da quadra para as aulas de recreação, como eram 

chamadas as atividades físicas. 

Em 1915, iniciou-se a construção do Internato para meninos na Rua Piauí (hoje 

prédio 48). Na década de 70, ali funcionava a Escola Comercial.   
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O Campus do Mackenzie College crescia, abrangendo os quarteirões das 

ruas Consolação, Maria Antônia, Itambé e Piauí. 

 

Figura 17, 18 e 19. Nas ruas Piauí (1910), Itambé (1907) e Consolação (1910), percebia-se o 

extenso conjunto de construções muradas. Fonte: CHCM. 

 

O arquiteto Christiano Stockler das Neves, que havia frequentado a Universidade da 

Pennsylvania, passou a organizar o Curso de Arquitetura em 1916, no Mackenzie College, 

funcionando vinculado à Escola de Engenharia. Por isso, os alunos formados até o ano de 

1946 recebiam o título de engenheiro-arquiteto.  O Dr. Christiano Stockler das Neves foi 

diretor daquela Faculdade e destacou-se inclusive no exterior. 

“Em outubro de 1928 iniciou-se a construção do Edifício Waddell. Esta seria a 

quarta edificação a compor o conjunto com frente para a rua Maria Antônia. O projeto 

para o edifício que abrigou o curso de Física [...]” (BATHAUS, 2006, p. 143). 

 

 

Figura 20. As construções imponentes dos edifícios: Mackenzie, Biblioteca George Alexander e 
Lane, datada de 1932 - defronte à Rua Maria Antônia. Fonte: CHCM.  

 

 

A administração do Dr. Willian Alfred Waddell “[...] se estendeu até 1927. Sua mais 

notável contribuição foi obter a equiparação da Escola de Engenharia aos estabelecimentos 

federais, mediante uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 19 de janeiro de 1923 

[...]” (MATOS, 1999). 
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Seguindo os padrões das escolas norte-americanas, o Mackenzie abrigava casas 

para o administrador, o presidente e, ainda, para os professores e suas respectivas famílias. 

Um conjunto de casas geminadas fazia parte do complexo de residências 

construídas por volta de 1924 para acomodar 11 famílias. Hoje, recebem o nome de Miss 

Marcia Percy Brown. Nascida em 1845, nos Estados Unidos, lecionou na Escola Americana 

e foi professora de pedagogia na Escola Normal do Mackenzie. De 1890 a 1896, trabalhou 

na reorganização do ensino primário e normal do Estado de São Paulo. Ainda organizou 

várias escolas, uma delas recebeu seu nome (MATOS, 2014, fonte - online).  

 

    

Figura 21: O Mackenzie abrigava casas para o administrador, 
presidente e professores e suas respectivas famílias. Nos dias 
atuais, essas casas funcionam como espaços para gabinetes 
administrativos do Ensino Fundamental e Médio. Fonte: CHCM. 

 

É interessante o comentário de Bathaus (2006, p.120) no que se refere à ampliação 

do campus. A autora diz:  

O fato do Mackenzie ter oferecido em um só local os cursos de: ensino 
superior, profissionalizantes, de ensino médio e preparatório, internatos, 
ensino fundamental e primário destacou a verticalização do ensino, 
peculiaridades marcantes no ensino norte-americano que influenciou e 
aprimorou todo o sistema de educação vigente em nosso país. 

  

A autora continua argumentando: “[...] porém, o fato de ter abrigado prédios para 

diferentes hierarquias de ensino em um mesmo terreno, pode ter comprometido a estrutura 

física do futuro campus”.  

O que se pode interpretar é que não havia um plano de expansão e a criação de 

novos cursos exigia adaptações às estruturas físicas existentes.   

É o caso do prédio que funciona como secretaria geral e que foi construído como 

anexo no espaço das antigas residências que ainda permanecem. Nota-se então, uma 

arquitetura moderna, unida com as casas construídas de tijolo aparente.  

 

Figura 22: Miss Marcia Percy, foi 
professora na Escola Americana e no 
curso de Pedagogia na Escola Normal 
do Mackenzie, de 1890 a 1896. 
Contribuiu com a Educação em nosso 
país sendo organizadora de várias 
escolas modelo no final do século XIX. 
Fonte: online. 
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Figura 23: Secretaria Geral: matrícula, trancamentos e cancelamentos. Prédio construído em anexo 
as casas geminadas – antigas residências. Fotografia - Beatriz Albuquerque (2013). 

 

Na década de 20, por ocasião dos 50 anos do Mackenzie, novos prédios surgiram, 

como o Gymnasium, iniciado em 1927 e terminado em 1930, para atender ao Departamento 

de Cultura Física. Foi o primeiro ginásio coberto de uma instituição particular no Estado e 

um dos primeiros da América Latina. Vale lembrar que funcionou como base de enfermaria 

para o Movimento Constitucionalista de 32. Nesse departamento, o professor Augustus 

Shaw é lembrado por haver trazido em sua bagagem uma bola de futebol e uma de 

basquete.  

Na década de 30 o campus do Mackenzie contava com os edifícios Mackenzie, 

George Alexander, Lane, Waddell, refeitório, livraria, Edifício Chamberlain, que servia de 

dormitório, Couto Magalhães (Arquitetura), Gymnasium para as práticas esportivas, quadras 

abertas para jogos de tênis, basquete e futebol, Escola Americana, Edifícios José Carlos 

Rodrigues e América (dormitórios masculino e feminino), Edifício Sinclair e outras 

residências, além de cozinha, depósito e área coberta.  

 



27 

 

 

Figura 24: Pelo desenho da planta do campus na década de 30, é possível notar que se trata de um 

conjunto notável de construções que se agrupam em uma unidade formal. Fonte: Bathaus (2006). 

 

 

O Mackenzie controlou seu orçamento dentro da receita das taxas escolares apelando para a Board 
de N. York nas ocasiões deficitárias. A ajuda tradicional da Board ao orçamento operacional do 
Mackenzie continuou regular até 1940, quando pressões “nacionalistas” de falsos patriotas se fizeram 
sentir contra a ajuda norte-americana, não só no Mackenzie como noutras instituições do país.  
Para aliviar as aperturas financeiras do Mackenzie, o Dr. Waddell sempre recorria à boa vontade de 
George Alexander e, mais tarde, a Charles Alexander Richmond, antigos Presidentes da Board of 
Trustees, que atendiam entusiasmados aos interesses do College de S. Paulo, apesar de seus 
encargos como presidentes da Universidade de Nova York e do Union College, respectivamente. 
(GARCEZ, 1970, p. 153). 

 

A presidência do Mackenzie, durante de 1934 a 1951, esteve a cargo do Dr. 

Benjamin H. Hunnicutt. Nesse período, os esportes se destacaram, especialmente a MAC-

MED, jogos entre os alunos da Escola de Engenharia do Mackenzie e a Escola de Medicina 
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da Universidade de São Paulo. Vale lembrar que o Dia do Mackenzie passou a ser 

comemorado no ano de 1936.  

Há um fato interessante que não se pode esquecer no que se refere ao crescimento 

do espaço físico do Mackenzie. Trata-se da Chácara Lane, que no ano de 1941 havia sido 

desapropriada pela prefeitura para a construção de um jardim e para a instalação de um 

parque infantil. Nos idos de 1946, o Instituto Mackenzie pleiteou, junto à prefeitura da cidade 

de São Paulo, a cessão da Chácara Lane, que ficava na Rua da Consolação, pois 

necessitava de mais espaço para o desenvolvimento de atividades educativas. A permuta 

deveria acontecer pois o Mackenzie havia perdido um terreno e o internato, devido às obras 

de ampliação da Rua da Consolação.  

 

 

 

Figura 25: Vista do Mackenzie pela Chácara Lane, local da residência do Dr. Horace Manley Lane 

(1837-1912), que assumiu em 1885 a direção da Escola Americana. Foi o fundador e primeiro 
presidente do Mackenzie College.fonte: CHCM.  

 

  No ano de 1952, o Mackenzie tornou-se uma Universidade, tendo como reitor o Dr. 

Henrique Pegado, que havia sido diretor da Escola de Engenharia por 13 anos. Com o 

crescimento eminente, no ano seguinte, em 1953, a Comissão de Educação e Cultura 

opinou favoravelmente ao pedido de ceder a Chácara Lane que havia sido desapropriada ao 

Mackenzie (Jornal “O Mackenzie” - maio de 1953, no. 39, ano XIII).  

No ano seguinte, o Sr. Dr. Jânio Quadros, prefeito municipal, visitou o Mackenzie e, 

então, em conversa com o reitor da Universidade, Dr. Henrique Pegado, retomou as 

discussões referentes à permuta da Chácara Lane.  

Apesar dos esforços e das negociações do Dr. Pegado, a história confirmou que a 

Chácara Lane não seria restituída. Esse espaço, que primeiro tinha sido residência do 
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Reverendo George W. Chamberlain e funcionou como sede da Escola Americana, foi 

posteriormente do Dr. Lauriston Job Lane (1906). Este edificou no terreno um projeto do 

arquiteto Jorge Krug. Hoje, a propriedade é um imóvel tombado pelo Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo. 

O Dr. Henrique Pegado, por ocasião do lançamento da pedra fundamental do prédio 

onde funcionariam os laboratórios, fez um pronunciamento bastante interessante e foi digno 

de matéria jornalística. No trecho de jornal acima, à esquerda, é possível verificar o 

depoimento que narra a sequência histórica com que os prédios do Mackenzie foram 

construídos.  Ele menciona que o primeiro foi o  

“[...] edifício doado pelo General Couto de Magalhães em 1885; 
depois o Edifício Mackenzie, construído em 1894 com o donativo de 
50.000 dólares do advogado norte-americano John Mackenzie, do 
mais alto significado, pois jamais esse benemérito viera ao Brasil; a 
doação Sinclair, para residência de professores, o dormitório 
Chamberlaim, e que foi recentemente adaptado para a Faculdade de 
Arquitetura, depois de radical reforma; o edifício Lane, doação de 
amigos do Dr. Horácio Lane, construído em 1914; ginásio e internato 
José Carlos Rodrigues , levantados com o produto da venda da 
antiga Escola Americana, na Rua São João; Gymnasium, construído 
com donativos dos ex-alunos; Biblioteca “George Alexander”, doação 
do Sr. James Post, ex-presidente do “Board of Trustees”; e os 
prédios Waddell e Escola Americana, construídos com economias 
acumuladas. E, ainda, o prédio “A. Cownley Slater”, construído com 
donativos de industriais de São Paulo [...]”.  
 

Por fim, na citação jornalística, é descrito o lançamento da pedra angular da próxima 

construção, que viria a ser destinada para os laboratórios da Universidade, custeados pelo 

fundo do Instituto Mackenzie, recurso financeiro acumulado por doações do Jockey Club e 

da Mineração Geral do Brasil.  
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Figuras 26 e 27: Palavras do Reitor Henrique Pegado. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XIII 
outubro-novembro de 1952, no. 38. Acervo: CHCM. 

 

Também é notável, o destaque que os jornais internos do Mackenzie deram à 

construção que se iniciava para comportar os laboratórios e as ampliações das 

dependências da Escola de Engenharia. 
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Figura 28: Projeto para os laboratórios. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XII, julho-agosto de 1952, 
no. 32. Acervo: CHCM. 

 

 

Figura 29: Desenho do Prédio da Escola de Engenharia. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XIII, 
outubro-novembro de 1952, no. 38. Acervo: CHCM. 

 

Tais prédios foram inaugurados no ano de 1955 por meio da campanha “Por um 

Mackenzie maior e melhor”, realizada para arrecadar fundos para a construção de novos 

prédios. A campanha foi bem-sucedida e sessenta anos depois é possível observar, quer 

pela fotografia, quer pelo desenho, a preservação desta importante instituição educativa.  

           

Figuras 30 e 31: Inauguração de novos espaços para a Escola de Engenharia no ano de 1955. 
Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XV, setembro de 1955, no. 45. Acervo: CHCM. 

Observa-se nos recortes de jornal que foi publicada a necessidade de terminar os edifícios 

dos laboratórios que haviam sido iniciados por ocasião da campanha, e ainda foi divulgado o 
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plano para a construção mais ambiciosa, um auditório para 2.000 mil pessoas, além de 

outras obras.  

 

Figura 32: Descrição da campanha financeira para ampliação do campus. Fonte: Jornal “O 
Mackenzie”. Ano XIII, maio de 1953, no. 39. Acervo: CHCM. 

 

A campanha financeira que foi iniciada no dia 10 de Junho de 1953 contou com a 

participação de muitas autoridades e figuras importantes da sociedade como o Governador 

do Estado, que na época era o Prof. Dr. Lucas Nogueira Garcez, e o Sr. Jânio Quadros, 

prefeito municipal, dentre outras pessoas ilustres da sociedade paulistana. Em setembro do 

mesmo ano, o jornal anunciava o valor arrecadado. 

 

Figura 33: Resultado da campanha financeira para ampliação do campus. Fonte: Jornal “O 
Mackenzie”. Ano XIII, setembro de 1953, no. 40. Acervo: CHCM. 

 

 

Nesse mesmo ano foi apresentado um projeto para a construção de um novo prédio, 

o qual seria um auditório para 1.500 pessoas, e um outro para 300 pessoas, além de salas 

de recepção.  
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Figura 34: Conteúdo informativo sobre o projeto de construção de auditórios. Fonte: Jornal “O 
Mackenzie”. Ano XIII, novembro de 1953, no. 41. Acervo: CHCM. 

  

No ano de 1954, o Prof. T. Suzuki da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, ganhou o 

concurso de melhor projeto para a construção dos futuros auditórios e para as instalações 

do Colégio. Seu projeto moderno conciliava linhas retas, porém sóbrias. 

 

 

Figura 35: Conteúdo informativo sobre o Projeto do Prof. T. Suzuki, ganhador do concurso. Fonte: 

Jornal “O Mackenzie”. Ano XIII, setembro de 1954, no. 43. Acervo: CHCM 

 

O novo prédio passaria a se chamar “Dr. Chamberlain” por sugestão do Dr. Peter G. 

Baker, presidente do Conselho Deliberativo daquela época.  No ano de 1955 as obras foram 

iniciadas de forma acelerada. 
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Figura 36: Projeto do Prof. T. SuzuKi, em construção. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XV, maio de 
1955, no. 45. Acervo: CHCM. 

 

Quatro meses depois, a construção já está ganhando visibilidade e, no jornal “O 

Mackenzie” de setembro de 1955, a matéria é noticiada com grande destaque.  

 

 

Figura 37: Obras aceleradas para a construção do Auditório e Prédio do Colégio. Fonte: Jornal “O 
Mackenzie”. Ano XV, setembro de 1955, no. 46. Acervo: CHCM. 

 

 

Havia grande expectativa de que se pudessem utilizar as dependências parciais do 

prédio no ano seguinte para algumas aulas. 
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Figura 38: Expectativas sobre a construção do Auditório e Prédio do Colégio. Fonte: Jornal “O 
Mackenzie”. Ano XV, setembro de 1955, no. 46. Acervo: CHCM 

 

Dois meses depois, um pavimento já estava sendo anunciado. 

 

 

 

Figura 39: Um pavimento construído para o Auditório e Prédio do Colégio. Fonte: Jornal “O 
Mackenzie”. Ano XV, dezembro de 1955, no. 47. Acervo: CHCM 

 

 

  Seis meses depois, somos informados dos avanços das obras.  
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Figura 40: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVI, junho de 1956, no. 48. Acervo: CHCM 

 

As campanhas para a construção do prédio continuaram nos meses seguintes em 

meio a jantares e a palavras de discurso, mas é interessante o apelo do jornal que notificava 

que as antigas construções residenciais deixariam de existir para dar lugar ao novo 

empreendimento do Colégio, que já estava na altura da grande copa da árvore.  

 

   

Figuras 41 e 42: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVI, junho de 1956, no. 48. Acervo: CHCM 

 

 

Figura 43: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVI, junho de 1956, no. 48. Acervo: CHCM 
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Quem passa pelo campus do Mackenzie e contempla esse prédio do Ensino Médio 

construído com classes amplas, corredores largos, sanitários, auditório e praça de 

alimentação, não tem ideia do custo e do esforço que foi para construí-lo.   

Para que pudessem ser finalizadas as suas obras, o Mackenzie promoveu no ano de 1956 

outra importante campanha: “Pró Mackenzie Melhor Servir”, que contou muito com o 

envolvimento dos alunos da Escola Americana em sua campanha de arrecadação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 44: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVI, junho de 1956, no. 48. Acervo: CHCM 

 

 

No mês de dezembro de 1956, o jornal publica o resultado de três anos de 

campanha financeira.  

 

Figura 45: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVI, novembro de 1956, no. 49. Acervo: CHCM 

 

E, nas próximas páginas deste artigo, seguem fragmentos de jornais dos diferentes 

anos. Em meio às notícias que impulsionavam a vida estudantil, se fazem presentes os 

comunicados sobre o andamento das obras. 
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Figura 46: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVI, novembro de 1956, no. 49. Acervo: CHCM 

 

 

 

Figura 47: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVII, outubro de 1957, no. 51. Acervo: CHCM 

 

 

O sonho antigo de alunos e professores em possuírem um auditório para realizarem 

as reuniões de formatura e outros eventos para um público maior, parecia distante, devido 

ao custo financeiro e ao momento econômico que o pais vivia. O período era de grande 

inflação. Mas finalmente não só o prédio foi oficialmente inaugurado, como também o 

auditório. Para esse espaço, foi realizada uma grande solenidade em que se fizeram 

presentes as autoridades civis e representantes do Ministério de Educação e Cultura, além 

da imprensa. 
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Figura 48: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVII – 
dezembro de 1957, no. 52. Acervo: CHCM 

 

Figura 49: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVIII– 
abril de 1958, no. 53. Acervo: CHCM 

 

 

Figura 50: Reunião de país no Auditório. Primeiro semestre de 1958. Jornal “O Mackenzie”. Ano 

XVIII– junho de 1958, no. 54. Acervo: CHCM 

 

Uma nota jornalística destaca o fato de as construções do Mackenzie serem uma 

unidade e enfatiza: “Dentro do grande pátio Mackenzista, apesar dos seus 29 prédios e dos 

seus 11 cursos, 5 dos quais constituindo a Universidade, existe uma só instituição.  Tudo é 

Mackenzie. Nos dias festivos de competição atlética, tanto o menino da Escola Americana 

como o acadêmico de Engenharia, trazem o mesmo símbolo – o belo M vermelho – na 

camisa e no coração”. 

 

Figura 51: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVIII, abril de 1958, no. 53. Acervo: CHCM 

 

Em 1956, uma nova campanha financeira tornou-se um desafio:  “Um Mackenzie 

para Melhor Servir” e arrecadou a importância de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
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cruzeiros). Essa verba foi revertida para o término do Edifício Chamberlain e para o início 

das construções dos edifícios Christiano Stockler das Neves – Faculdade de Arquitetura – e 

Benjamin Hunnicutt – Escola de Engenharia. Em notas de jornais, observa-se que no ano de 

1959 é concluída a segunda ala do prédio da Escola de Engenharia e iniciou-se em seguida 

o novo prédio da Escola de Arquitetura. 

Em 1959, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, fundadora do 

Instituto Mackenzie, votou uma verba de cento e cinquenta mil dólares para ajudar a 

ampliação de projetos voltados à Universidade. Nesse ano, iniciam-se as obras do novo 

prédio para a Faculdade de Arquitetura e outro para a Faculdade de Engenharia. 

 

 

Figura 52: Jornal “O Mackenzie”. Ano XIX, março de 1959, no. 57. Acervo: CHCM 
 

 

Na medida em que o Mackenzie crescia, contava-se também com o apoio financeiro 

de fontes externas. No Jornal “O Mackenzie” de junho de 1957, há o relato de que a 

Companhia Walita, desejosa em apoiar o ensino superior, concederia a quantia de cem mil 

cruzeiros por ano ao Instituto, durante os cinco anos que se seguiriam.  
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Figuras 53: A Companhia Wallita concedeu apoio financeiro ao Mackenzie durante cinco anos. 
Jornal “O Mackenzie”. Ano XVII, junho de 1957, no. 50 

 

Em 1960, ocorreu a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para o prédio da 

Faculdade de Arquitetura. Hoje, esse importante patrimônio abriga a Faculdade de 

Arquitetura & Design – Ed. Cristiano Stockler das Neves, nome que honra o diretor. 

 

 

Figura 54: Fonte Jornal “O Mackenzie”, Ano XX, junho de 1960. No. 60 Acervo: CHCM 
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Cristiano Stockler das Neves (1889-1982) formou-se em arquitetura nos Estados 

Unidos, em 1911. Começou a lecionar na Escola de Engenharia do Mackenzie em 1917, em 

curso para engenheiros arquitetos. Em 1947, fundou a Faculdade de Arquitetura, que dirigiu 

até 1956. Foi prefeito de São Paulo por alguns meses em 1947. 

É curioso observar o desenho realizado em 1960 e executado por alunos da 

Faculdade de Arquitetura. Nesse painel a planta do Campus destaca a cidade universitária 

da época. Observa-se a grande ênfase que é dada aos prédios da Escola de Engenharia e 

da Faculdade de Arquitetura. 

 

 

Figura 55: Quadro pintado pelos artistas da faculdade de Arquitetura, mostrando como era o campus  
do Mackenzie  no ano de 1960. Fonte Jornal “O Mackenzie”, Ano XX, dezembro de 1960. No. 61 
Acervo: CHCM 

 

Ao revisitar estas memórias foi possível percorrer a história da implementação de 

uma Universidade Protestante que deixa marcas profundas na fisionomia cultural, social e 

educacional do país.  

A mentalidade e as atitudes de inovação dos protagonistas apontaram para os 

desafios que enfrentaram na construção do campus do Mackenzie que não parou de 

crescer.  

Em meio às contínuas reformas para manter e zelar pelo patrimônio físico, percebe-

se erigir novos fundamentos e colunas para outras edificações e ampliações de espaços.  

O Mackenzie é resultado do processo de criação e readequação intencional e formal de um 

espaço que foi sendo formalizado aos poucos. Mudanças, reformas, demolições e obras 
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para novas construções são constantes na instituição que preza pela acomodação de 

alunos e funcionários e prioriza as inovações. 

É o caso Edifício a Lawson Annesley, construção conhecida como MackGraphe, 

Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias. 

Inaugurado em 2016, ocupou o espaço do Edifício Paulo Costa Lenz César. 

Paulo Costa Lenz César (1922-1977) foi líder da mocidade presbiteriana e participou das 

comemorações do centenário do presbiterianismo. Foi membro do Conselho de Curadores e 

do Conselho Deliberativo do Instituto Mackenzie (MATOS, 2014, online). 

 

          

Figura 56: Edifício Lawson Annesley – primeiro Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, 
Nanomateriais e Nanotécnologias da América Latina. Fotografia - Beatriz Albuquerque (2013). 
Figuras 57 e 58: Análise de óxido de grafeno sintetizado (comportamento viscoelástico de suspensão 
coloidal de óxido de grafeno) e Sistema CVD (Chemical Vapor Deposition). Síntese de materiais 
bidimensionais - Laboratório de crescimento CVD. 
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Figura 59: Antigo Edifício Paulo Costa Lenz César: laboratório da Escola de Engenharia. Fotografia - 
Beatriz Albuquerque (2013). 
 

Então, é interessante notar que os pátios, as praças, os jardins, as calçadas e os 

edifícios foram no passado e são no presente mantidos com zelo pelo Instituto 

Presbiteriano. O Campus, com ruas e espaços internos, está sempre em manutenção.  

O resultado das obras e os ajustes que são feitos no Mackenzie determinam o olhar 

dos que aqui transitam. O relacionamento com o espaço acontece de inúmeras formas: há 

os que pela observação das fachadas ou pela apreciação dos espaços internos dos prédios 

altos e baixos se relacionam de forma prazerosa com o lugar, pois nesses indivíduos, as 

construções evocam pelas cores, texturas, escalas, estilos dentre outros, o sentimento de 

pertencimento. 

Outras pessoas, mesmo apressadas, não ignoram a paisagem como elemento 

organizador. Os que dirigem pelas ruas Maria Antônia, Consolação, Itambé ou Piauí, e 

aqueles que se locomovem pelo bairro podem notar todo o movimentado agito em torno do 

Mackenzie e fora dele, dada a importância e imponência do seu patrimônio. 

Muitos detalhes e peculiaridades não estão neste texto. A intenção primeira foi 

relatar as transformações ocorridas no passado que transcendem o presente e que podem 

determinar a compreensão da identidade Mackenzista hoje. Ser mackenzista pode ser 

traduzido pelo valor que damos no ato do trabalho comprometido e pelo vínculo de 

pertencimento -  fazer parte dessa história, isto não é pouco! Isso vem motivando até hoje 

alunos e professores a atribuírem sentido e significado à frase antiga que diz: “Uma vez 

Mackenzista, sempre Mackenzista!”. 

 

3. Espaço de estudo e convivência em duas linguagens: desenho e fotografia 

  

A linguagem do desenho e da fotografia são distintas, mas ambas proporcionam uma 

multiplicidade de sentidos. Dependendo do projeto gráfico, as linguagens podem demandar 
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determinados domínios técnicos. São meios de expressão que possibilitam uma 

comunicação específica.   

Pelo desenho de observação, o Prof. Afonso Celso Garcia evidencia um traço preciso que 

envolve planejamento extremamente meticuloso e, no resultado da arte final, o artista trata a 

imagem com caneta big preta e revela seu modo de pensar e perceber o Campus. Seus 

registros foram feitos nos anos de 2003 e 2004. 

 

Desenhos do Prof. Afonso Celso Garcia 

 

 

Figura 60: Atual Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM). Desenho em caneta preta por 
Afonso Celso Garcia 2003 e 2004. 

 

 

Figura 61: Edifício Chamberlain. Laboratórios de Informática e Computação Gráfica. Desenho em 
caneta preta por Afonso Celso Garcia 2003 e 2004. 
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Figura 62: Faculdade de Direito que teve início em 1954. Edifício Horace Manley Lane. Desenho em 
caneta preta por Afonso Celso Garcia 2003 e 2004. 

 

 

Figura 63: Fachada da Biblioteca George Alexander. George Alexander (1843-1926), pastor 
presbiteriano, esteve no Brasil para opinar sobre a instalação da Escola de Engenharia (1887). Foi o 
primeiro presidente da Junta de Curadores do Mackenzie College (1895), cargo que exerceu por 30 
anos. Em seu prédio está a Biblioteca Central, inaugurada em 1926, com acervos na área de 
Filosofia, Letras, Educação e Psicologia.Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia 2003 e 
2004. 
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Figura 64: Edifício Erasmo Braga. Colégio Presbiteriano Mackenzie – Fundamental II. Erasmo de 
Carvalho Braga (1877-1932) estudou na Escola Americana e tornou-se pastor presbiteriano, além de 
Professor e capelão do Mackenzie (1901 - 1906), foi o primeiro presidente do Conselho do Mackenzie 
College (1923). Escreveu a famosa Série Braga, utilizada por muitos anos em todo o Brasil.Desenho 
em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 

 

Figura 65: Colégio Presbiteriano Mackenzie, onde funciona a Educação Infantil.  Entrada pela Rua 
Itambé. Edifício Mary Annesley Chamberlain.  Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 
2003 e 2004. 
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Figura 66: Antiga Educação Infantil - Fundamental I. Atualmente, este prédio pertence ao CCBS – 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, implantado em agosto de 2006, e agrega os cursos de 
Ciências Biológicas, Psicologia, Farmácia, Nutrição e tecnologia e Gastronomia. Desenho em caneta 
preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 
 
 

 

Figura 67: O jornalista José Carlos Rodrigues foi quem sugeriu para o Rev. Chamberlain o nome 
“Escola Americana”, em 1870.  O edifício em sua homenagem acomoda cursos como Centro de 
Comunicação e Letras, parte do Colégio Mackenzie -  Ed. Básica; e a Coordenação de Arte e Cultura. 
Possui um anexo, o Edifício Clara Schurig. Miss Clary (1904-1988) fundou o departamento de 
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Educação Física do Mackenzie (1935- 1942), e criou em 1936 o “Dia do Mackenzista”. Atualmente 
Prédio 48. Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 

 

Figura 68: Edifício Waddell. William Alfred Waddell (1862- 1939) implantou a Escola de Engenharia e 
foi presidente do Mackenzie College por duas vezes (1914- 1927 e 1933-1934). Fundou o Instituto 
Ponte Nova, na Bahia, e o Instituto José Manoel da Conceição, em Jandira (SP). Neste prédio fica a 
Escola de Engenharia. Escola de Engenharia. Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 
2003 e 2004. 

 

 

Figura 69: Edifício Alfred Cownley Slater. Alfred Cownley Slater (1875- 1958), natural da Inglaterra, 
diplomou-se em Química, Geologia e Pedagogia. Veio ao Brasil em 1901 e, dois anos depois, passou 
a lecionar no Mackenzie. Foi deão da Escola de Engenharia, diretor do Departamento de Química 
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Aplicada e fundador do Curso técnico de Química Industrial. Neste prédio fica a Escola de Engenhar. 
Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia 2003 e 2004 

 

 

Figura 70: Atual Prédio 16. Edifício Miss Marcia P. Brown. Desenho em caneta preta por Afonso 
Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 

 

Figura 71: Antiga residência.  Central de atendimento, informações, ouvidoria. 
Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 
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Figura 72: Secretaria Geral: matrícula, trancamentos e cancelamentos. Desenho em caneta preta por 
Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 
 
 

               

Figura 73: Ginásio de esportes. Edward Horatio Weeden (1900- 1952) nasceu em Nova York e 
formou-se em Engenharia Elétrica. Chegou a São Paulo em 1924 e, dois anos depois, ingressou no 
Mackenzie como professor. Dirigiu a Escola técnica (1932- 1939) e foi vice-presidente e tesoureiro do 
Instituto Mackenzie (19331952). No interior do prédio fica a quadra coberta, com o nome de Prof. 
Naim Cury de Mello, professor que dirigiu o departamento de Educação Física de 1942 a 1998. 
Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 
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 Figura 74: Edifício Henrique Pegado - Henrique Pegado (1893-1974) diplomou-se em Engenharia 
Civil no Mackenzie, em 1913. Foi professor catedrático (1922-1957) e diretor da Escola de 
Engenharia (1938-1952). E o primeiro reitor da Universidade Mackenzie, de 1952 a 1957. Prédio da 
Escola de Engenharia. Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia 2003 e 2004. 

 

 

Figura 75: O Edifício Ashbel Green Simonton.  Ashbel Green Simonton (1833- 1867) chegou ao 
Brasil em 1859 e foi o missionário fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Criou a Igreja do Rio de 
Janeiro (1862), o Presbitério do Rio de Janeiro (1865), o jornal Imprensa Evangélica e um seminário 
teológico. Atualmente funciona neste prédio, o Auditório Ruy Barbosa, a praça de Convivência e o 
Ensino Médio. Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 
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Figura 76: Edifício Cristiano Stockler das Neves, inaugurado em 1961. Cristiano Stockler das Neves 
(1889-1982) formou-se em Arquitetura nos Estados Unidos, em 1911. Começou a lecionar na Escola 
de Engenharia do Mackenzie em 1917, no novo curso para engenheiros arquitetos. Em 1947, fundou 
a Faculdade de Arquitetura, a qual dirigiu até 1956. Foi prefeito de São Paulo por alguns meses em 
1947. Neste prédio, hoje fica a Faculdade de Arquitetura & Design. Desenho em caneta preta por 
Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 

 

Figura 77:  Escola de Engenharia / Faculdade de Direito - Ed. Benjamin Harris Hunnicutt. Benjamin 
Harris Hunnicutt (1886-1962) chegou ao Brasil em 1906. Presidiu o Mackenzie College de 1934 a 
1952 e foi um dos fundadores da Universidade Mackenzie. Recebeu a comenda da Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sul pela contribuição à educação no Brasil. Neste prédio, hoje fica a Escola de 
Engenharia e a Faculdade de Direito. Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia 2003 e 
2004. 
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Figura 78: Vista dos fundos da Capela – Ed. José Manuel da Conceição. Desenho em caneta preta 
por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 

 

Figura 79:  Edifício Baronesa Maria Antônia.  Desenho em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 
2003 e 2004. 
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Figura 80: Antigo Edifício Paulo Costa Lenz César: laboratório da Escola de Engenharia. Desenho 
em caneta preta por Afonso Celso Garcia, 2003 e 2004. 

 

 

 

Olhar fotográfico: Profa. Beatriz Albuquerque 

 

Por trás da lente, a Profa. Beatriz Albuquerque apresenta a mobilidade dos diversos pontos 

de vista dos edifícios e assume um modo de representar que nos ajuda a ver o campus com 

os efeitos de suas escolhas e enquadramentos. Seu ensaio fotográfico sobre o Mackenzie 

foi feito no ano de 2018, dado seu interesse pela estética do lugar.  

Abaixo seguem uma composição de imagens detentoras de uma visualidade poética que a 

Profa. Beatriz Albuquerque se dedicou. Surgem formas que são derivadas dos mais 

variados prédios, os quais possibilitaram, a recriação de linhas retas e curvas, texturas, 

formas e cores, mas antes de tudo, novos modos de ver e se relacionar com o espaço.  



56 

 

 

Figura 81: Abstração. Janela do Edifício Lane (Prédio 3). Beatriz Albuquerque 2018. 

 

Figura 82: Abstração. Escada do Edifício Prof. Christiano Stockler das Neves (Prédio 9). Beatriz 
Albuquerque 2018. 
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Figura 83: Abstração. Parede do laboratório de fotografia. Beatriz Albuquerque 2018. 

 

 

Figura 84: Abstração. Escada do Edifício Waddell.  Beatriz Albuquerque 2018 

 

 

Figura 85: Abstração. Detalhe do Ginásio de Esportes. Prédio 20. Beatriz Albuquerque 2018. 
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Figura 85: Edifício Reverendo Modesto Carvalhosa. Prédio 20. Beatriz Albuquerque 2018. 

 

Edifício Reverendo Modesto Carvalhosa 

“Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa (1846-1917) foi um dos membros fundadores da 

Igreja Presbiteriana de São Paulo e o segundo pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana do 

Brasil. Trabalhou em Lorena, Rio de Janeiro, Campos Curitiba e São Paulo. Foi professor, 

vice-diretor e capelão da Escola Americana e do Mackenzie College” (MATOS, 2014, 

online). 

 

Figura 85: Edifício George Alexander. Biblioteca. Beatriz Albuquerque 2018. 
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Figura 86: Edifício Esther de Figueiredo Ferraz. Beatriz Albuquerque 2018. 

 

Edifício Esther de Figueiredo Ferraz  

“Esther de Figueiredo Ferraz, nascida em 1915, formou-se em filosofia e direito. Lecionou na 

Faculdade de Direito (1961-1965) e depois foi reitora da Universidade Mackenzie por dois 

mandatos (1965-1971). Foi a primeira mulher a exercer tal cargo no Brasil, bem como a 

primeira a assumir um ministério, o da Educação e Cultura (1982-1985)” (MATOS, 2014, 

online). 

 

 

Figura 87: Edifício Henrique Pegado. Beatriz Albuquerque 2018. 
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Figura 88: Placa do Edifício de Pesquisa em grafeno. Beatriz Albuquerque 2018. 

 

 

Figura 89: Placa do Edifício de Pesquisa em grafeno. Beatriz Albuquerque 2018. 

 

      

 



61 

 

           

Figuras 90 a 92: Detalhes; escadas, bancos, redes das quadras esportiva e pintura em piso. Beatriz 
Albuquerque 2018. 

 

 

Ambos os professores registram, demarcam o tempo, definem o espaço e imprimem 

autenticidade no ato do fazer. O resultado das imagens – desenho e fotografia - sequestram 

o olhar do espectador sensível e torna-se um convite à contemplação. 

 

Considerações finais 

    

A Universidade Presbiteriana Mackenzie continua ampliando seu campus em São Paulo, 

para não citarmos outros locais fora do eixo da região central da cidade e em outras regiões 

do Brasil. 

Foi possível observar, neste resumo histórico, que ao longo dos anos houve vários períodos 

de redefinição de suas estruturas físicas, por meio da ampliação de suas áreas que 

permitiram acesso e conexão com as ruas do entorno.    

O campus atualmente potencializou seu acesso com a implantação da estação de metrô na 

Rua Piauí – Estação Higienópolis-Mackenzie, o que facilitará ainda mais o acesso das 

30.000 a 35.000 pessoas que transitam em seu espaço. 

Há tantas mudanças que ainda estão por vir, mas o Mackpesquisa intitulado “O Passado 

Presente na Memória: uma investigação sobre o acervo informativo e iconográfico do Centro 

Histórico e Cultural Mackenzie” possibilitou o despertar do interesse em recordar, ainda que 

modestamente, um pouco as dinâmicas transformações do espaço físico do Campus da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Com o conhecimento do passado, pode-se compreender o processo contínuo das 

construções que estão em interação com o presente e prospectam o futuro, como também 

conhecer um pouco sobre quem foram os homens e as mulheres que deram origem aos 

nomes das edificações. Foi uma tentativa de não esquecer e valorizar a memória dos que 

merecem crédito por tanto existir.  
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O Mackenzie começou com uma linda visão missionária, com a devoção de seus 

fundadores e com a doação do casal Chamberlain: “Parte do terreno do Mackenzie, 21 mil 

metros quadrados, pertenciam aos fundadores da Escola, o Rev. e a Sra. Chamberlain”.  

É significativo e comovente o que foi dito em 1957, acerca do espirito voluntário e altruísta 

do casal em doar suas terras: “Eles a deixaram para a Instituição a quem deram mais do 

que a terra, a própria vida” 1. 
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Profa. Ms. Beatriz Albuquerque - Mestra em Educação, Arte e História da Cultura 

pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. - Graduada em Artes Plásticas pela 

Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. - Professora de Fotografia nas 

Faculdades de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, desde 2007. 

 
 

 

3.2 Marca Mackenzie: Tradição e Pioneirismo na Educação 

 

Profª. Drª. Isabel Orestes Silveira 
Prof. Ms. Osvaldo Takaoki Hattori  

Prof. Dr. Perrotti Pietrangelo Pasquale 

 

Introdução 

 

Esta investigação faz parte do Projeto Mackpesquisa intitulado “O passado presente 

na memória: investigação do acervo informativo e iconográfico do Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie”. Nasce do interesse em analisar documentos do acervo que podem revelar 

pistas de como a marca Mackenzie foi sendo construída ao longo de sua trajetória como 

Instituição de ensino. São fotografias, troféus, flâmulas, jornais, e outros materiais impressos 

em que se visualiza a aplicação da marca. 

Dada a grande quantidade de materiais que o acervo do CHCM possui, o recorte 

aqui proposto será modesto, pois a materialidade dos documentos e objetos compõe um 

complexo extenso que essa pesquisa não sustenta. Pelo acesso que foi possível, intenta-se 

observar o patrimônio que contempla registros antigos e estabelecer um salto histórico para 

se conhecer como a marca está sendo aplicada nos dias atuais. 

Esta pesquisa se justifica pela importância da marca Mackenzie no contexto 

educacional brasileiro e, olhar para o passado será reconhecer o “DNA” da Instituição e, 

assim, prospectar o futuro no sentido de manter a identidade e a força comunicativa que a 

marca Mackenzie possui. 

Vale lembrar que o Mackenzie é uma Instituição que começou de forma embrionária 

no ano de 1870 em apenas uma sala de jantar; hoje está perto de completar 150 anos, 

abriga algo em torno de 40.000 alunos, distribuídos em diversas unidades nas regiões de 

São Paulo, Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro, Palmas, Brasília, entre outras localidades. 

Atualmente, além do Ensino fundamental I e II, Ensino Médio, Universidade Aberta de tempo 
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útil - UATU e dos cursos universitários presenciais, a Educação a Distância, antes um 

desafio, se torna uma nova realidade na Instituição. “Isto é Mackenzie!”. 

 A força da marca também se faz presente e é percebida de forma marcante no 

entorno do campus Higienópolis, contribuindo decisivamente para movimentar a economia 

local. Muitos, por causa do Mackenzie, investiram em imóveis para locação, transporte de 

alunos, banca de jornal, livrarias e papelarias, lanchonetes, restaurantes, lojas de calçados e 

vestimentas, em bancos comerciais, cursinhos preparatórios para o vestibular, 

estacionamentos, hotéis, dentre outros. Até mesmo ambulantes buscam espaço nessa 

importante referência da cidade. 

Há expectativa de que mais conglomerados humanos possam surgir no entorno do 

Campus, em virtude da inauguração da estação de Metro da linha 4 Amarela denominada 

de Estação Higienópolis-Mackenzie, que permitirá maior acessibilidade aos alunos, 

professores, funcionários da Instituição e pessoas diversas.  

Diante da importância dessa Instituição de Ensino, que goza de ampla projeção 

nacional e que foi sendo edificada juntamente com a história da cidade de São Paulo, 

especialmente, da população paulistana, parte-se da hipótese de que os documentos 

encontrados no acervo do Centro Histórico podem trazer contribuições sobre como a 

aplicação do logotipo da marca foi sendo utilizada ao longo do tempo.  

A pesquisa prevê uma metodologia qualitativa e será de natureza teórica, em que 

autores como Keegan e Green (2013), Perez (2004) dentre outros, servirão de referência 

para se compreender o conceito e a importância sobre marca, do ponto de vista 

mercadológico. Autores como Garcez (1970), Motta (1970) serviram como fonte de consulta 

histórica, bem como os jornais digitalizados intitulados “O Mackenzie”, do acervo CHCM. A 

análise que se pretende em um primeiro momento será, então, compreender o conceito de 

marca, para depois observar os documentos do acervo.  

 

1 - Breves considerações sobre o conceito de marca 

 

Marca é um nome que é utilizado por uma empresa, produto ou serviço. 

Normalmente é expressa por um símbolo gráfico ou pela combinação de nome e símbolo. 

As organizações adotam uma determinada marca a fim de diferenciar-se de outras 

organizações do mesmo segmento ou daquelas que desenvolvem qualquer outra atividade 

no mercado.  

É, portanto, um patrimônio importante da empresa e tem como principal função, no 

marketing e na comunicação, diferenciar os produtos ou serviços que são oferecidos aos 

consumidores para atender suas necessidades. 
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Uma marca é um conjunto complexo de imagens e de experiências na mente do 

cliente. Ela executa duas funções importantes: primeiro, representa uma promessa de uma 

determinada empresa sobre um produto particular; é um tipo de certificação de qualidade; 

segundo, permite que os clientes organizem melhor sua experiência de compra ajudando-os 

a buscar e a encontrar um determinado produto. “Assim, uma marca deve diferenciar a 

oferta de uma empresa de todas as outras” (KEEGAN e GREEN, 2013, p. 322). 

Tão importante quanto criar e desenvolver uma marca é ter o direito de uso exclusivo 

dela e garantir que não seja explorada por qualquer outra entidade.  

Uma marca forte contribui de forma decisiva para que os consumidores optem por 

ela nas tomadas de decisões de compras. A marca também ajuda na fidelização dos 

clientes.  

 “A marca é uma conexão simbólica e, nesse sentido, se constrói na interação, não é 

dada a priori, mas organicamente edificada a partir das inúmeras interações com as 

pessoas inseridas num dado corpo sociocultural” (CÔRTE-REAL, 2004, p.10).  

Pode-se aferir que desde os seus primórdios houve uma grande preocupação por 

parte dos fundadores da instituição em construir um serviço de qualidade e excelência, mas 

que interagisse com o público e que fosse diferenciado por eles.  

O esforço do casal Chamberlain em formalizar o ensino diferente pode ser visto pela 

sensibilidade de ambos em analisar o contexto do ensino no cenário brasileiro da época. A 

Sra. Chamberlain verificou que além da intolerância religiosa, havia outras coisas que ela 

poderia adotar, como prática pedagógica, para fazer a diferença no ensino para as escolas 

primárias brasileiras: “Verificou também que se empregavam métodos pedagógicos 

obsoletos e até desumanos. Não se conformando com a brutal diferença em seu país de 

origem e aquele que acabava de conhecer [...], resolveu pôr em prática o que aprendera nos 

Estados Unidos” (GARCEZ, 1970, p. 21). 

Nascia assim mais que uma intenção, foram adotados “[...] métodos educacionais 

americanos, e as alunas viram o ensino decorado e pronunciado em voz alta (cantado) ser 

substituído pelo estudo intuitivo e silencioso”. (GARCEZ, 1970, p. 22) e mais: “Desprezou-se 

o sistema de “debucho” pelo qual o professor escrevia a lápis para que o aluno recobrir com 

tinta. Baniu-se o castigo físico que apavorava a criança, sempre às voltas com o nada 

simpático mestre-escola, fruto exótico do Brasil colonial”.  

Vários autores que pesquisam sobre Marketing atualmente alegam que o 

investimento que uma determinada empresa faz em recursos humanos, pode torná-la forte e 

gerar resultados positivos no que se refere a garantia de qualidade. Argumentam ainda que 

funcionários competentes e satisfeitos agregam um importante ativo intangível que soma 

valor psicológico e financeiro para a empresa detentora de uma marca. 
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 O que significa que é necessária uma boa gestão para construir uma marca forte, 

sendo fundamental associá-la a um bom produto ou serviço como oferta para o mercado, 

apresentar diferenciais que as façam admirada e valorizada, ter no quadro funcional 

profissionais preparados e investir constantemente em propaganda e marketing para torná-

la conhecida do público, para que no momento de interesse do consumidor ela possa ser 

lembrada.  

O nome pelo qual o Mackenzie é hoje consolidado como uma das marcas mais 

lembradas no que se refere ao ensino público privado, deve-se a preocupação dos seus 

primeiros fundadores em buscar fazer a diferença no ensino.  

Diante do resultado promissor alcançado com o emprego de métodos novos 
e modernos na educação escolar, o Colégio Protestante tomou rapidamente 
a fama e enorme impulso. Muitas famílias que mantinham professores 
particulares em suas próprias residências, queriam agora, matricular suas 
filhas na “escolinha”, na distante Rua Visconde de Congonhas do Campo 
(GARCEZ, 1970, p.22). 

 
Desconhecendo os atuais conceitos e estratégias de comunicação, a escola do casal 

Chamberlain acreditava no serviço que tinha a oferecer. 

Para se tornar uma grande marca, é necessário acreditar no produto ou serviço. É 

exigido também muito tempo de trabalho e investimento contínuo. Só assim, é possível 

tornar-se referência em determinado segmento. Ser a mais lembrada no momento da 

compra, ser vista como sinônimo de qualidade e permanecer na mente do consumidor são 

alguns dos requisitos para uma empresa ou produto ganhar notoriedade. 

 Uma marca forte e bem posicionada no mercado faz uso de um elemento importante 

que é o slogan ou lema, recurso usado para reforçar a comunicação. A palavra slogan 

originou-se do gaélico sluagb-gbairm que, na Escócia, era grito de guerra dos clãs [...] 

palavra de ordem típica de manifestações políticas [...] refrão ou estribilho nos meios de 

comunicação (2011, p. 354).  

O slogan faz parte da comunicação da empresa e é entendido como sua 
identidade, constituindo um dos fortes elementos que contribui para a 
formação da empresa com seu público alvo [...] o slogan é o espaço ideal 
para a afirmação do posicionamento, da personalidade da marca, ou então 
se pode afirmar a forma como a marca é vista na mente do consumidor. 
(YANAZE, 2011, p. 355) 

 
Marcas reconhecidas, que acompanham produtos ou serviços em geral, têm mais 

chances de ganhar a preferência dos consumidores, são mais valorizadas, transmitem grau 

maior confiança, assim como, mais segurança aos seus fiéis seguidores. 

Por isso, algumas entidades especializadas no levantamento de marcas, de tempos 

em tempos, pesquisam as marcas mais conhecidas do público geral e veiculam na mídia 

quais são as mais valiosas, por meio de levantamentos e critérios próprios. Em geral, as 
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primeiras que se destacam em valor, são aquelas marcas que acompanham instituições 

consagradas, ou as que investem de forma constante em comunicação. Mais recentemente, 

algumas empresas multinacionais que ganharam destaque, foram as que investiram em 

tecnologia e inovação. 

Toda grande marca tem uma boa história e a marca Mackenzie tem muita história 

boa para contar. É essa tentativa que será revisitada no texto que segue.  

Pretende-se analisar ainda que, de maneira bastante simples, os documentos dos 

quais foi possível ter-se acesso, pertencentes ao acervo do CHCM. Intenta-se verificar como 

a marca surge e evolui como nome e signo gráfico e foi sendo cuidadosamente preservada 

e difundida ao longo de quase um século e meio desde a sua fundação. 

Para compreendermos os diferentes nomes, observa-se as considerações do 

pesquisador Garcez (1970) que aponta os períodos históricos e as respectivas mudanças 

dos nomes da Instituição: o Colégio Protestante, foi então a “célula mater do Mackenzie – 

1870-1878 e a Escola Americana “sucessora do Colégio Protestante – 1879 a 1885”. O 

Mackenzie College de 1886 a 1940 e Instituto Mackenzie a partir de 1940.  

Fica ao leitor o desafio de ampliar a pesquisa e de revisitar a história para encontrar 

ainda mais indícios de como o Mackenzie consolidou sua marca no tempo.  

 

2 - História e Memória 

  

O endereço da Rua Visconde de Congonhas do Campo, nº 1, no Bairro da Luz, São 

Paulo, é considerado o local embrionário que iniciou a história da marca Mackenzie. Ali 

viveu o casal de missionários Presbiterianos, o Rev. George e Mary Ann Annesley 

Chamberlain, no ano de 1869 quando chegaram da América do Norte como missionários.  

No ano seguinte, em 1870 a Sra. Chamberlain começa a reunir em sua sala de jantar 

algumas meninas para ministrar o ensino, visto que estas eram discriminadas pela 

educação oficial do país que admitia e privilegia a religião católica oficial.  

Para comportar a quantidade de alunos que havia aumentado, a escola em 1871 

passa a ser subsidiada pelo apoio financeiro da “Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church” dos Estados Unidos (junta de missões do Norte dos E.U.A) e o 

Colégio Protestante ganha um novo endereço; a Rua Nova de São José (atual Libero 

Badaró) onde funcionava a Igreja Presbiteriana administrada pelo Rev. Chamberlain.  
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Colégio Protestante (1871) 

 

Quando o Rev. Chamberlain vai aos Estados Unidos a fim de buscar auxílio 

financeiro para o sustento da escola que havia iniciado em sua casa, ele obtém êxito e, na 

citação de Garcez (1970, p. 19), podemos observar que ele comunica a novidade na reunião 

do presbitério:  

 

A reunião ordinária do Presbitério, correspondente ao ano de 1871, 
realizou-se no mês de julho, no Rio de Janeiro, contando já com a 
presença do Rev. Chamberlain, de volta dos Estados Unidos. Nessa 
ocasião, soube-se da oficialização do Colégio Protestante pelo 
“Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church”, bem assim 
do necessário apoio para as futuras instalações escolares.  

 

 Com os recursos advindos da Board, o casal Chamberlain transfere a escola para a 

Rua de São José. O relato de Garcez (1070, p. 20) confirma o nome da escola quando 

escreve: “Aí instalou-se oficialmente o Colégio Protestante em 1871 deixando de funcionar, 

como vinha acontecendo, a título precário, na rua Visconde de Congonhas do Campo”.   

No fragmento do documento abaixo é possível verificar o uso da expressão antiga 

“Protestant College”.  A tipografia toda em maiúsculo denuncia o aspecto da importância 

formal do documento sem a preocupação com elementos estéticos.  

 

Figura 1: Fragmento contendo o nome da Escola. Fonte: CHCM 

 

Escola Protestante ou Protestant School (1886) 

e Escola Americana (1878)  

  

 Dentre os mais variados assuntos da pauta da reunião ordinária do Presbitério da 

Igreja Presbiteriana, no ano de 1871, estava a necessidade de consenso no nome que se 

iria adotar para a escola que nascia.  

O Dr. José Carlos Rodrigues, amigo da causa, diretor do Jornal do 
Comércio do Rio de Janeiro e presente à reunião, fez a seguinte proposta: 
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“Não a chamem colégio, nem instituto e sim ESCOLA, que abrange tudo o 
que se pretende. A Assembleia soberana que é, já aprovou o sistema 
americano de ensino. Proponho a denominação de ESCOLA AMERICANA”. 
(GARCEZ, 1970, p. 30) 

 

O autor argumenta que a denominação ESCOLA AMERICANA passou a ser 

preferida, como também: Colégio Americano. “O nome oficial de Escola Americana só foi 

definitivamente consagrado, 6 anos depois, por ocasião da honrosa visita do Imperador d. 

Pedro II em 1878”. (GARCEZ, 1970, p. 30) 

No exemplo de tipografia da capa do livro de apontamentos, datado de 1893, 

portanto apenas 13 anos da fundação, a marca Escola Americana aparece estampada com 

o uso do “ch”, como era a escrita da língua portuguesa da época. A fonte em itálico destaca 

o nome da Instituição.  

 

Figura 2: Fragmento de livro. Fonte: CHCM 

 

Como o ensino era ministrado conforme o modelo norte-americano, a escola passou 

a ser conhecida como Protestant School ou Escola Americana. Garcez (1970, p.51) traz 

essa informação quando comenta que foi enviado um auxiliar para ajudar Chamberlain na 

“Protestant School”.  

O autor, rememorando o início da instituição, deixa claro a intenção do ensino, que 

seria o diferencial da marca desde seu surgimento, isto é “[...] minimizar os efeitos da 

intolerância religiosa. Essa foi realmente a mola propulsora da “Protestant School” 

(GARCEZ, 1970, p. 62).  

No detalhe abaixo é possível verificar um documento datado na capa de um livro de 

apontamentos do Instituto de S. Paulo e Escola Americana, nos anos de 1885 – 1886.  
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Figura 3 – Fragmento do documento.  Fonte: CHCM 

 

A marca apresenta uma mistura de caligrafia gótica plena de bordas, faz uso de uma 

tipografia em que a escrita da Escola Americana aparece em maiúsculo e minúsculo com o 

uso da serifa.  Pode-se perceber a preocupação textual no uso da fonte que apresenta um 

conjunto de contraste estético que provavelmente fosse usual para a época.  

Foi durante a administração do Dr. Benjamin Harris Hunnicutt na presidência da 

Escola, iniciada ano de 1934 “[...] que se organizou a Sociedade Civil Instituto Mackenzie, 

em sucessão ao Conselho do Mackenzie College. (GARCEZ, 1970, p. 194). Daí, que em 

muitos documentos, é vista a menção ao Instituto. 

Em ambos os fragmentos acima citados como exemplos, parece não existir a 

preocupação com formalidade visual, pois a Instituição começava a ganhar identidade 

própria.  

Em 1886 a Igreja Presbiteriana criou o “College”, Sociedade Civil com o fim 
especial de administrar e ampliar a obra educacional da Igreja Presbiteriana 
dos E. Unidos, em S. Paulo. A sede do “College”, ainda por sugestão de 
Ruy Barbosa, seria a cidade de Nova York, por não haver sociedade similar 
na legislação brasileira. (GARCEZ, 1970, p.98). 

   

Esse contexto é importante pois, assim, podemos compreender os diferentes nomes 

pelos quais a escola foi conhecida. “Até 1886, quando foi criado o “College”, a obra 

educacional da “Brazil Mission” era denominada, pelos norte-americanos “Protestant School 

at S. Paulo” (GARCEZ, 1970, p.99). O autor continua: “Por analogia, de 1886 em diante 

passou a ser chamada “Protestant College at S. Paulo, e tinha por objetivo continuar no 

Brasil o tipo de educação cristã iniciada pela Presbyterian Mission em S. Paulo, em 1870, 

pela obra do casal Chamberlain”.  

A Escola Americana seguiu crescendo rapidamente: “As mais destacadas famílias 

brasileiras confiavam a educação de seus filhos à Escola Americana. Principalmente quanto 

ao internato para meninas, do interior das Províncias de S. Paulo, das de Minas Gerais e da 

Corte Imperial, crescente era a procura de ano para ano” (GARCEZ, 1970, p.106) 

 Nessa época, idos dos anos de 1886, o Dr. Lane, que era diretor do Internato e da 

Escola Americana, havia sido nomeado pela “Board” para a presidência do “College at S. 

Paulo” (GARCEZ, 1970, p.106) e sob a sua gestão é formalizado o Curso de nível Superior 

da Escola Americana que era de nível acadêmico (College). Assim, um grande impulso de 

crescimento acontece e vai germinando o que havia sido plantado: o desejo de ministrar 

uma educação de qualidade norteada pelos princípios da fé protestante.  

É importante perceber a importante contribuição do Dr. Lane, pois a Escola 

Americana “[...] na sua administração agigantou-se no conceito nacional e internacional 
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tornando-se o maior estabelecimento de ensino privado do pais” (Garcez, 1970 p.107), mas 

haveria ainda um longo caminho pelo qual essa grande marca percorreria, até ser 

reconhecida como Mackenzie.  

As décadas que encerraram o século XIX viram surgir o Mackenzie College, com 

seus primeiros cursos superiores de Filosofia (1885), de Comércio (1890) e a Escola de 

Engenharia (1896). 

 

 

Mackenzie ou Mackenzie College (1897) 

 

“Dr. John Mackenzie, um advogado aposentado da cidade de Nova York, sabendo 

do trabalho da escola americana em São Paulo e sabendo das dificuldades de levantar 

novos edifícios para as necessidades da Escola, decidiu doar cinquenta mil dólares apara a 

construção de um edifício” (MATOS, 1970, p.28). O autor continua o relato:  

O então diretor foi aos Estados Unidos entender-se sobre o plano, 
mas quando lá chegou o doador havia falecido. Suas irmãs 
sustentaram o ato do Dr. Mackenzie e o edifício, na esquina das Rua 
Itambé e Maria Antônia foi construído. O ato simpático do velho 
advogado impressionou os moços que frequentavam o 
estabelecimento e eles aplicaram o nome do edifico ao colégio 
inteiro.  

 

John Theron Mackenzie (1818-1892) acreditava nas causas educacionais e, com sua 

importante contribuição financeira à Igreja Presbiteriana Americana para que construísse no 

Brasil uma Escola de Engenharia, deixou um legado valiosíssimo para a história. Deixou sua 

marca no tempo. Embora não tivesse tido a oportunidade de vir ao Brasil e ver aqui seu 

sonho realizado, a Escola de Engenharia Mackenzie foi fundada e mais do que contribuir 

para este importante curso, o Dr. Mackenzie deixou um nome para a posteridade.  

“Em 1893 os estudantes espontaneamente passaram a denominar Mackenzie toda a 

obra educacional da “Brazil Mission” em S. Paulo. A Presbyterian Church, em 1897, 

consentiu na mudança do nome de “Protestant “College” para MACKENZIE COLLEGE AT 

S. PAULO. A sede do Mackenzie College, porém continuou em Nova York” (GARCEZ, 1970, 

p. 100).    

É interessante observar como a comunicação era valorizada, especialmente por 

iniciativa dos alunos da Escola de Engenharia que zelavam pela manutenção do jornal 

informativo “O Mackenzie” que substituiu o antigo intitulado: “O Mackenzista”. No fragmento 

do jornal abaixo, observa-se a aplicação da marca Mackenzie, na tipografia em caixa alta 

desenhada com os “tijolinhos”, típicos das construções em tijolo aparente que havia no 
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Campus. Em meio a grafia, aparece os desenhos dos instrumentos de trabalho e estudo do 

Engenheiro.   

 

Figura 4: Jornal “O Mackenzie”. Ano V – de 1942, no. 17. Acervo: CHCM 

 

Nesse período, a marca Mackenzie vai surgindo em diferentes materiais e de 

diferentes modos de aplicação. Por exemplo, nos documentos formais, a tipografia da 

marca, quer seja “Escola Americana”, ou “Mackenzie”, é utilizada em modos distintos de 

aplicação que surgem muitas vezes em meio a detalhes decorativos como as linhas, 

flechas, traços, aspas e reticencias. 

    

Figuras 5 e 6: Fragmentos de documentos. Fonte: CHCM 

 

 Nos exemplares dos documentos abaixo, que datam o ano de 1897, verificam-se 

dois modos interessantes na diagramação dos documentos.  As tipografias utilizadas na 

centralidade do texto destacam em caixa alta a força comunicativa da mantenedora, o 

destaque ao nome do país e do Mackenzie College.  

 

    

Figuras 7 e 8: Fragmentos de documentos. Fonte: CHCM 

 

O recurso gráfico da figura 6 é simples, que apesar de não demostrar preocupação 

formal com o design, exerce uma atração no olhar pelo contraste dos tamanhos das fontes, 
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que valoriza a mensagem. Em contraste com a figura 7 do mesmo ano - 1897 em que a 

marca “Mackenzie College” é utilizada de modo bastante singular, pois imprime a ideia do 

artesão, do artista que mais tarde seria conhecido como designer. Embora pesada e escura, 

as letras e os desenhos das bordas são decorados. Transmitem a preocupação com o 

ornamento quando comparada com o restante das palavras. Fica nítida a intenção de prezar 

pela elegância de cada caractere.  

No documento do ano seguinte – 1898 (figura 9), o mesmo não acontece com a 

tipografia do fragmento pois é dotado de muita simplicidade. 

 

Figura 9: Fragmento do documento.  Fonte: CHCM 

 

 Daí que verificamos, pelos poucos registros exemplificados, que a marca vai sendo 

modificada com tipos de letras diferentes, além do nome também diferenciado.  Nos anos 

que se seguiram, o mesmo vai acontecendo no que se refere as variedades de aplicação da 

marca.  

No documento abaixo, referente a 1900, segue a “Eschola Americana” com a 

indicação do “30º Anno” da fundação da Instituição e do “Mackenzie College”, com a 

indicação do “10º Anno” da sua fundação. Nota-se que a marca Mackenzie manteve a 

tipografia em caixa alta pelos anos que sucederam, inserindo a aplicação da marca com 

tipografia branca sobre o fundo vermelho, conforme a figura 15 que data o ano de 1931.   
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Figuras 10 a 15: Fragmento do documento.  Fonte: CHCM 

 

Uma simples escrita diferenciada, por vezes elaborada, outras (como na sequência 

acima), nem tanto, foi transformando-se em uma marca valorizada.  

É interessante notar a aplicação da marca em documentos expedidos pela Board de 

Nova York, especialmente no que se refere aos diplomas, pois: “A escola de Engenharia 

Mackenzie foi incorporada à Universidade do Estado de N. York em 1893, sendo seu grau 

de engenheiro conferido pelo Departamento de Educação daquele Estado Americano” 

(GARCEZ, 1970, p.162). 

 

Figura 16: Diploma expedido pelo Estado Americano. Fonte: CHCM 

 

No diploma, percebemos a fonte tipográfica que escreve o nome “Mackenzie 

College”. A caligrafia rebuscada permaneceu sendo utilizada nos anos que seguiram, sendo 

aplicada em distintos materiais como bandeira, toalhas de mesa, cobertura para cerimonia, 

dentre tantos objetos.  

No ano de 1969 simbolicamente iniciaram as comemorações do 1º. Século do 

Mackenzie e na foto, o Dr. Oswaldo Muiller da Silva (Presidente do Mackenzie) descerra a 
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bandeira da Alameda Centenária (figura 15). A mesma tipografia é observada na toalha de 

mesa (figura 16) por ocasião a solenidade dos representantes estudantis. 

 

   

Figuras 17 e 18: Dr. Oswaldo Muiller da Silva. 
Representantes estudantis. (GARCEZ, 1970, p. 307 e 310). 

 

 Como se nota nas imagens abaixo, é possível perceber o contraste das tipografias 

aplicadas nas duas flâmulas. Em ambas, a escrita aparece em cor vermelha, mas na flâmula 

da Associação Atlética Mackenzie College (equipe brasileira de futebol, fundada em 18 de 

agosto de 1898 por alunos da Universidade Mackenzie), a tipografia está em caixa alta, 

enquanto a do Internato se apresenta com a caligrafia mais sofisticada.  

    

Figuras 19 e 20: Associação Atlética Mackenzie College. Internato Mackenzie. (Fonte online) 

 

Universidade Mackenzie 

 

No ano de 1952 o Mackenzie se destaca como universidade, época em que o país 

contava com menos de duas dezenas de universidades.  

No início do decênio de 1950, quatro faculdades já se encontravam 
consolidadas e uma quinta estava em vias de ser inaugurada: Escola de 
Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (1946), Faculdade de Ciências Econômicas (1950) e Faculdade 
de Direito (1953). Foi sobre este alicerce que se erigiu o edifício da 
então Universidade Mackenzie, autorizada a funcionar pelo Decreto nº 
30.511, de 7 de fevereiro de 1952, e instalada, solenemente, em 16 de 
abril de 1952, com a posse do primeiro Reitor, o Prof. Engº. Henrique 
Pegado. Naquela conjuntura histórica, o quadro discente totalizava 
1.155 alunos e o número total de professores não passava de 80. 
(Fonte: site da Instituição) 
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Outro fragmento que segue é o informativo dessa boa notícia. Agora o Mackenzie 

havia se transformado em Universidade.  

Diferente do mesmo informativo do ano de 1942, o detalhe do jornal mostra que a 

tipografia para esse impresso é colorida e a cor vermelha, que tão fortemente representa o 

Mackenzie até hoje, se faz presente.   

 

Figura 21: Jornal “O Mackenzie”. Ano XI – Abril de 1952, no. 36. Acervo: CHCM 

 

A marca que começou pequena, entretanto, com os investimentos corretos que 

foram feitos, potencializou o conceito de ser uma Instituição de vanguarda, inspirando no 

ano 2000 a criação do slogan “Tradição e o Pioneirismo na Educação”, que agregou ainda 

mais valor à marca.  

É importante lembrar que nenhuma marca se faz isolada, ela precisa de uma 

combinação de alguns elementos para ser lembrada. Dentre eles, a empresa deve ser 

capaz de atrair os melhores talentos para integrarem o quadro ativo de colaboradores. A 

empresa deve dispor de recursos financeiros para os seus investimentos, mas também 

investir na gestão de recursos humanos.  

Ao lançar os olhos para o passado, é possível de novo valorizar e reconhecer a 

gestão de muitos homens e mulheres que fizeram parte dessa construção da marca 

Mackenzie. Pessoas que são hoje homenageados com a memória de seus nomes inscritos 

nos edifícios que foram sendo construídos. 

Não se pode ficar indiferente a esses fundadores que eram autoridades em 

educação e aos que se dedicam até hoje ao trabalho comprometido. 

Tantos anônimos, como hoje se nota, também fizeram e fazem diferença, desde 

aquele que ocupa a função mais simples até aqueles que possuem cargo de grande 

destaque, são tomados do que tradicionalmente se convencionou chamar de “espirito 

mackenzista”.  

Há mais de 147 anos a marca Mackenzie apresenta uma forte e inconfundível 

identidade, que se fez presente na mente dos milhares de Mackenzistas que frequentaram a 

Instituição ao longo de décadas. Os eventos festivos promovidos pela instituição, as práticas 

esportivas e as ações junto às comunidades ajudaram a promover a marca Mackenzie. 
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Universidade Presbiteriana Mackenzie - 1999 

 

A denominação adotada, a partir de 1999, foi a de “Universidade Presbiteriana 

Mackenzie”, que significa dizer que houve necessidade de expandir sua oferta de cursos e 

construir uma infraestrutura ampla de cursos, currículos, laboratórios, prédios 

novos, campi novos, dentre outros aspectos importantes. O apoio institucional sempre 

esteve respaldado pela Mantenedora, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que representa a 

Igreja Presbiteriana do Brasil”.  

Assim, foi crescendo a reputação acadêmica do Mackenzie na medida em que foram 

implementados cursos de pós-graduação, tanto lato sensu (1975) como stricto sensu (2003).  

E hoje em pleno século XXI podemos dizer como antes, “tudo é Mackenzie”, da 

Educação Infantil à Pós-Graduação. Essa expressão interessante foi extraída de uma nota 

jornalística do ano de 1958, que destacava na ocasião o fato das construções do Mackenzie 

ser uma “unidade” e enfatizava: “Dentro do grande pátio Mackenzista, apesar dos seus 29 

prédios e dos seus 11 cursos, 5 dos quais construindo Universidade, existe uma só 

instituição.  Tudo é Mackenzie. Nos dias festivos de competição atlética, tanto o menino da 

Escola Americana como o acadêmico de Engenharia, trazem o mesmo símbolo – o belo M 

vermelho – na camisa e no coração”. 

 

Figura 22: Jornal “O Mackenzie”. Ano XVIII– abril de 1958, no. 53. Acervo: CHCM 

 

Atualmente, a Instituição tornou-se muito mais ampla e relevante do ponto de vista 

acadêmico, científico, cultural e social.  A Universidade Presbiteriana Mackenzie  é 

considerada uma das melhores e maiores universidades do país. 

 

3 – Identidade visual da marca Mackenzie 
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Para uma instituição como o Mackenzie, reconhecida nacional e internacionalmente 

com capacidade de atrair estudantes de todas as regiões do Brasil e fora dele, e sendo a 

pioneira na prestação de serviços no segmento da educação, a marca Mackenzie torna-se 

um dos principais itens do seu patrimônio.  

Como uma instituição educacional, a marca Mackenzie cresce a cada ano e alcança 

o atual destaque pelo trabalho em prol da educação. A credibilidade obtida junto ao público 

deve-se ao oferecimento de serviço de qualidade e por gozar de amplo prestígio e confiança 

junto aos alunos, pais e funcionários. A Instituição assume a responsabilidade na formação 

e na qualificação daqueles que escolheram a Instituição para conduzir o seu futuro 

profissional. 

 O segmento da educação, como tantos outros segmentos, tem de investir para 

formar e preservar talentos, sua principal matéria-prima, a fim de ter garantido um 

posicionamento diferenciado e desejada pelo público-alvo.  

O Mackenzie, como outras instituições, sofre da rivalidade entre os players, exigindo 

cada vez mais investimento em pessoal, recursos materiais, laboratoriais, físicos etc., para 

ser vista como uma marca forte, capaz de competir e se manter no mercado.  

 No passado a marca Mackenzie foi aplicada de diferentes modos sem um padrão 

especifico, mas no cenário em que a marca se tornou sólida apoiada na tradição e no ensino 

de excelência, foi necessário consolidar o uso da tipografia e do design gráfico para a Marca 

Mackenzie.  

 O novo padrão de identidade visual da marca deveria ser agora adotado no campus 

de Higienópolis, Alphaville, Campinas e Rio de Janeiro, nos materiais de comunicação, 

uniformes escolares, brindes promocionais, veículos próprios, materiais impressos, sites, 

fornecedores, dentre outras demandas.  

A partir do ano 2000, regularizou-se o uso da marca de domínio do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie.  

Do passado, permaneceram as cores branca e vermelho, e no manual, percebemos 

as alternativas de aplicação e seus diferentes usos. Nos arquivos do CHCM é possível 

encontrar um impresso cujo conteúdo se assemelha ao que está vigorando no site da 

Instituição, o qual se observará a seguir.  

Sistema a Gráfico 

O Sistema Gráfico desse Programa de Identidade Visual contempla as variações de 

assinaturas gráficas das marcas existentes, suas construções, as cores utilizadas, a 

tipografia especificada, áreas de reserva, e demais detalhes técnicos para garantir uma 

unidade e coerência visual quando da aplicação dessas marcas. 
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Especifica também as regras para utilização parcial do símbolo como recurso de 

suporte gráfico na criação de materiais promocionais 

Construção do Símbolo 

O símbolo ou monograma é um dos patrimônios mais valiosos da Instituição. Através de 

várias décadas de uso, ele passou a significar qualidade de ensino e confiança no 

Mackenzie. É muito importante que esses atributos adquiridos sejam preservados e 

reforçados através do correto uso do símbolo. 

  

                                     

   

  
  

Grade 

Quando houver a necessidade de se reproduzir o símbolo em dimensões maiores do que 

aquela alcançada pelos métodos digitais, a ampliação manual deverá se basear no desenho 

em grade deste Programa. Por exemplo, se o símbolo tiver de ser pintado na lateral de um 

prédio, um método é a ampliação do desenho baseado nesta grade. 

É utilizada uma grade de 12x12 módulos, e referências com relação à altura e largura “a” da 

letra “M” são indicadas no desenho.  

 

Tipografia 

A tipografia utilizada nos logotipos é baseda na fonte Arial Bold por sua aceitação, 

simplicidade, legibilidade e harmonia em relação ao conjunto. Suas características visuais 

representam o Mackenzie e seu estilo, pois o desenho bem balanceado e visualmente 

refinado do alfabeto Arial comunica um senso de qualidade, modernidade e sofisticação. 

Uma outra vantagem é o fato de ser uma fonte conhecida mundialmente e disponível em 

uma grande variedade de sistemas de impressão e em programas de computadores. 
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Brasão da Universidade 

O Brasão da Universidade Presbiteriana Mackenzie possui um escudo com o seu tradicional “M” no 

centro. Datas importantes na história da Instituição são grafadas no brasão, a saber: 

1870 - Ano da fundação da Escola Americana por missionários protestantes presbiterianos: George e 

Mary Annesley Chamberlain. 

1896 - Inauguração da Escola de Engenharia Mackenzie, a primeira faculdade privada de Engenharia 

do país. 

1952 - Assinatura do decreto pelo então presidente Sr. Getúlio Vargas que reconhece oficialmente a 

Universidade Mackenzie. 

O seu slogan “Tradição e Pioneirismo na Educação”, sintetizando e representando a importância do 

Mackenzie no sistema educacional brasileiro, é grafado logo abaixo do escudo. 

 

 

 

Do alemão blassen (dar cor) nasceu o termo brasão - emblema ou insígnia 

convencional que se adota como distintivo. Inicialmente militar e individual, tratava-se de 

reconhecer, num torneio ou batalha, uma pessoa cuja cabeça estava totalmente coberta por 

um elmo. O brasão tornou-se hereditário de uma família, comunidade, ordem de cavalaria 

ou ordem de mérito. A palavra heráldica, arte e ciência dos brasões, também derivou do 

alemão herald, que significa “mensageiro militar”. Esse oficial era encarregado de notificar 

as declarações de guerra, além de outras missões importantes. Com o passar do tempo, 

popularizou-se e quase todas as famílias o adotaram, independentemente de alguns de 

seus membros terem ou não prestado serviço aos monarcas. A heráldica permite qualquer 

elemento dentro do escudo do brasão para que também seja usado como timbre, que é 

sinônimo de autenticidade.  
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Os brasões servem para identificar uma instituição, sintetizando visualmente a 

história e as características mais importantes. Por isso, a arte heráldica pode ser comparada 

ao que chamamos hoje de “logomarcas”. 

 

Assinatura gráfica 

As imagens que seguem estão disponíveis nas páginas do site do Mackenzie e, é 

possível observar toda regulamentação para o uso da assinatura e logo da marca. 
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Cores Institucionais 

 

As pessoas podem ter dificuldade de descrever o logotipo ou símbolo das marcas, mas 

certamente se lembrarão das cores. As cores institucionais ajudam a estabelecer uma 

consistência na aparência das comunicações da Instituição. As cores padrão, como também 

são chamadas, devem ser utilizadas em qualquer tipo de mídia, incluindo papéis, 

assinaturas gráficas, sinalizações nos campi, veículos etc. 

 

De todos os elementos visuais, a cor é o mais relativo. Na utilização e escolha das cores 

para as comunicações da Instituição, deve-se levar em consideração: 

1. Ela muda, ou parece que muda, dependendo do material em que são aplicadas e da 

forma de aplicação. Na tela do computador, as cores são reproduzidas pela mistura de 3 

cores de luz. No processo de impressão em quadricromia, as cores são reproduzidas pela 

sucessão de quantidades variáveis dos 4 pigmentos de tinta. Na impressão “match-color”, 

as tintas são misturadas antes para reproduzir de forma precisa a cor desejada. 

2. A percepção da cor muda em relação às outras cores que estão ao seu lado ou no fundo.  

3. Condições de iluminação afetam a percepção das cores. Visualizar cores em um 

ambiente fechado e iluminado por lâmpadas fluorescentes, e em ambiente externo sob a luz 

do sol alteram sua percepção. 

4. Distância de observação e área colorida pode fazer também diferença na percepção das 

cores. 

As marcas do Mackenzie devem ser grafadas preferencialmente na cor Vermelha aplicadas 
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sobre fundo branco ou superfícies transparentes. Em aplicações onde não seja possível a 

utilização do vermelho devido aos métodos de reprodução ou mesmo por conveniência 

estética, pode-se utilizar a cor preta. 

 

 

 

Símbolo Mackenzie 1870 

O Mackenzie também possui um símbolo alternativo contendo as inscrições “Mackenzie” e 
seu ano de fundação “1870”. 
O símbolo “Mackenzie 1870” deverá ser utilizado com cautela, aplicando-o em situações 
especiais onde se deseja destacar o ano de fundação do Mackenzie. 
É tradicionalmente utilizado nas camisetas de uniformes escolares e nos materiais 
promocionais. 

Para construção do símbolo “Mackenzie 1870” observar os seguintes passos: 
1. Utilize a construção básica do símbolo “M”; 
2. Trace a grade com 12 módulos M conforme ilustrado; 
3. O círculo externo deve ter a mesma espessura do iterno. 

 

Uso parcial do símbolo  

 

O uso parcial do símbolo pode ser utilizado como recurso de suporte gráfico nas aplicações 

promocionais, se desejado.  
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São especificadas 2 versões de corte do símbolo: à direita e em baixo; e à esquerda e 

embaixo. 

 

   

 

Não faça cortes no símbolo em outros pontos que não sejam estes especificados, criando 

outras versões de símbolos parciais. 

Utilize sempre cores atenuadas e de baixo contraste em relação ao fundo sobre o qual o 

símbolo parcial é aplicado.  

O símbolo parcial não deve ser utilizado como substituto para a assinatura gráfica. 

O símbolo parcial funciona como uma ilustração ou gráfico temático para um lay-out 

específico, fornecendo uma referência visual para a assinatura gráfica. 

 

    

 

Não deve ser combinado com fotografias, ilustrações, gráficos temáticos ou outro 

suporte gráfico que prejudique a sua força e clareza.  

Deve sempre ser utilizado em formatos grandes, para que não perca o senso de dinamismo 

que o símbolo parcial produz. 

 

Um projeto de identidade visual consiste em padronizar informações como 

logotipo, símbolo gráfico, aplicativos de papelaria, embalagens, sinalizações, design de 



87 

 

produtos, web design, arquitetura, publicidade e todo tipo de comunicação visual que 

garanta o uso da imagem pública da organização. 

No caso das imagens do manual de identidade da marca, que foi reproduzido aqui, está 

disponível no site da instituição:  

http://www.mackenzie.br/portal/identidadevisual/sistema_26.htm 

Acesso em 04-02-2018 

 

Aplicações diversas 

  

Uma das variações da marca mais conhecida é a do “M” de Mackenzie, dentro de um 

círculo. É possível observá-la em fachadas de edifícios do Campus. Segue apenas um 

exemplo:  

 

Figura 23: Foto de Beatriz Albuquerque. 

 

Existem muitos outros casos de aplicações da marca que vão desde o trabalho de 

identidade visual dentro dos campi e de inúmeros trabalhos realizados pela Assessoria de 

Imprensa, pelo setor de Marketing do IPM e pela mídia responsável pela veiculação das 

campanhas institucionais. O objetivo é promover e consolidar cada vez mais a marca 

Mackenzie, mantendo-a como uma das principais instituições de ensino do país e na 

liderança em termos de empregabilidade. 

A Instituição, ao longo da sua história mais recente, sempre investiu no 

fortalecimento da marca de forma ordenada e segura, transmitindo seus valores e princípios 

ao público de interesse. E, preocupado com o uso adequado das suas marcas, por parte 

dos fornecedores, agências de publicidade, público interno, dentre outros interessados, 

desenvolveu o Programa de Identidade Visual, que regula o uso das marcas, como parte 

das decisões do planejamento estratégico. 

 

Considerações finais 

 

http://www.mackenzie.br/portal/identidadevisual/sistema_26.htm
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A marca Mackenzie tornou-se referência em educação e está presente na mente 

daqueles que estudaram e estudam na Instituição. É reconhecida pois seus alunos ocupam 

muitas colocações importantes em grandes corporações multinacionais. É comunitária e 

filantrópica, com forte vocação no atendimento social e, ao longo dos tempos, ajudou a 

comunidade com inúmeros projetos sociais.  

 Os projetos culturais também se destacam, especialmente o Centro Histórico e 

Cultural Mackenzie, os corais infantis e universitários além das apresentações teatrais.  

Mas nem sempre foi assim. Para chegar a essa referência na área educacional e 

social foi preciso muito trabalho, colaboradores e financiadores incansáveis investiram 

tempo e recursos ao longo da sua existência. Tudo isso, sem perder o caráter da 

confessionalidade.   

Nos últimos anos, a Universidade Presbiteriana Mackenzie foi destaque no meio 

educacional. Com isso, a marca Mackenzie tem recebido cada vez mais espaço nos meios 

de comunicação, colocando-se entre as principais universidades brasileiras e, por seis anos 

consecutivos, indicada pelo Ranking Universitário Folha (RUF) como a mais importante 

universidade particular do Estado de São Paulo. No plano da pós-graduação stricto sensu, 

na avaliação quadrienal CAPES 2017, três programas atingiram o conceito 6. Um feito raro 

entre as Instituições particulares. São eles: Arquitetura e Urbanismo, Distúrbio do 

Desenvolvimento e Letras. 

 Por tudo isso, importou rememorar o passado dessa marca e, nessas linhas finais, 

deseja-se relembrar o seu fundador, o Reverendo Chamberlain e atribuir honra e tributo a 

esse grande visionário, que no último dia de sua vida, estando em casa de seu filho, deixou-

nos um grande legado: 

Pela manhã do dia 31 de julho de 1902, depois de contemplar mais uma vez 
a maravilhosa paisagem do litoral baiano, escreveu uma carta à sua Igreja 
de Cachoeira. Em seguida, sentado na varanda da acolhedora residência, 
pediu à sua esposa que lhe trouxesse a velha Bíblia da Família.  
 
Abrindo-a, começou a ler o Salmo 19.  
 
“Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das 
suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra 
sabedoria a outra noite.  
Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz”.  
 
Interrompeu, nessa altura e dirigindo-se aos que o rodeavam disse: “estou 
preparado”.  

 
 

“Na tarde desse mesmo dia 31 de outubro de 1902 rendeu o espírito a Deus, sendo 

seu corpo baixado à sepultura em terra brasileira, onde aguarda a ressurreição. No Brasil 
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ficaram sua fiel esposa e seus filhos Pearce, Helena, Laura, George Agnew, além do maior 

de todos ele, o Mackenzie”. (MATTOS, 1970, p. 94).  
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3.3 Mulheres Protestantes e a educação em São Paulo (1870-1930). 

Dra. Rosana M.P.B. Schwartz 

 

Figura 1: Moças do Colégio Piracicabano. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa 
Bárbara d'Oeste. 

 

Introdução 

 

A partir do acervo informativo e iconográfico do Centro Histórico e Cultural da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - CHCM, histórias de mulheres protestantes e suas 

interferências na cidade de São Paulo e no Brasil, foram identificadas, selecionadas e 

tomaram lugar e corpo, por meio da narrativa escrita da história.  

 O recorte dos registros/documentos trabalhados, datam de 1895 até os anos 30 do 

século XX e a natureza da documentação é institucional, composta por: livros ou fichas de 

matrículas, diários de classes, anais, atas de reuniões, relatórios das Igrejas e fotografias.   

 Michel de Certeau (2000) alerta que, ao se debruçar em qualquer categoria de 

registros/documentos, o historiador deve reconhecer, primeiramente, a sua natureza, como 

foi e por quem foi construído. Necessita saber realizar as perguntas chaves, estar ciente do 

“lugar” da escrita da história, local de produção e pesquisa.  

O “lugar” é o território institucional do pesquisador, o seu olhar impregnado de 

marcas geracionais, de gênero e do seu tempo. Esse “lugar” desvela o processo de escolha 

dos registros/documentos, a eleição de certas histórias em detrimento de outras, bem como 

a realização das perguntas (que não são isentas e imparciais), repletas de subjetividades e 

objetividades de quem pesquisa. Michel de Certeau (2000) explica que essas pontuações 
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interferem, tanto na seleção dos registros/documentos, como na delimitação e 

problematizações.  

O recorte da pesquisa que o narrador da história instaura, o fechamento ou abertura 

de fronteiras epistemológicas escolhidas e as relações que estabelece para construir as 

reflexões, são territórios.  

As territorialidades, materiais e simbólicas, estão presentes no processo da pesquisa 

e da escrita. (DELEUZE e GUATTARI, 1997). 

A historiografia, a partir da década de 1990, trata e aprofunda os conceitos de lugar, 

território e territorialidades, levando em consideração que ela também é uma construção, 

uma narrativa carregada de continuidades e descontinuidades das próprias territorialidades. 

(DELEUZE e GUATTARI, 2002). 

Ao observar um registro/documento, deve-se, primeiro, atentar-se aos procedimentos 

metodológicos, ou seja, reconhecer a sua natureza, o seu território (pessoal, institucional ou 

coletivo) para, em seguida, desenterrar os ditos e não-ditos na construção da narrativa 

(tanto de caráter escrito, sonoro, como imagético). Nesse processo, a dimensão do olhar e 

lentes do tempo presente para o passado e as territorializações, sustentam os voos do 

pesquisador nas temporalidades e nas considerações sobre um tempo não vivido.  

 

Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado 
é apreendido no presente e responde, portanto, aos seus interesses, 
o que não é só inevitável, como legítimo. Pois que a história é 
duração, o passado é ao mesmo tempo passado e presente (LE 
GOFF, 1985, p. 51). 

 

O historiador visita o passado sem resgatá-lo, pois o tempo não experimentado 

carrega produções simbólicas, representações e imaginários sociais do tempo presente. O 

passado é cheio de agoras, impossibilitando o seu resgate. (SCHWARTZ, 2017). 

Ao mergulhar nos registros/documentos salvaguardados no acervo do Centro 

Histórico e Cultural Mackenzie, primeiramente, elegeram-se as fontes primárias, os livros ou 

fichas de matrículas, diários de classes e fotografias para esta pesquisa. Em seguida, 

observou-se a natureza de cada um, a constituição do acervo, os modos próprios de 

seleção da instituição, os métodos de arquivamento e o acesso dos pesquisadores. Após 

essa etapa, os conceitos e as balizas teóricas.   

As correntes clássicas do pensamento social de Emile Durkheim (2008), por meio do 

conceito de Representações Sociais; Max Weber (1987), através do conceito de 

significação, em diálogo com os teóricos contemporâneos da imagem, Deleuze e Guattari 

(2002), sustentaram as primeiras análises.   
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A Teoria das Representações Sociais possibilitou avançar, no sentido de decifrar, as 

múltiplas relações das percepções individuais e coletivas fixadas nos registros/documentos, 

forneceu subsídios para o entendimento sobre indivíduo e sociedade, as relações 

estabelecidas nos territórios públicos e privados e os conflitos existentes entre a cultura do 

“eu” e a do “outro”, presentes no processo de e/imigração dos norte-americanos 

protestantes para o Brasil. Bem como, as dimensões do imaginário sobre a terra que 

escolheram para missionar e viver, as representações e os processos simbólicos da 

referencialidade e do social. (FAUSTO, 2000) 

Deleuze e Guatarri (1997) tratam do conceito de representação e da dualidade entre 

representação e representado, além de apresentarem as territorialidades dos mesmos. 

Refutam a linguagem dos documentos com ênfase no sentido do significado-significando e 

na ação relacional existente, ou seja, nas circunstâncias ou pertinências em que foram 

criados e publicados e nas diferenças entre as representações e as significações 

construídas no passado e no presente.  

 Seguindo as pontuações desses teóricos, traçou-se rigorosamente os 

procedimentos de análise dos registros/documento em etapas: a primeira, a seleção, de 

acordo com a identificação com a temática, ou seja, mulheres protestantes norte-

americanas na cidade de São Paulo. Depois, quem o criou, a data/época a quem pertenceu 

e local ou região (onde foi produzido). O objetivo dessas duas primeiras etapas foi construir 

uma contextualização precisa, identificar contextos históricos, períodos e acontecimentos 

marcantes que rodeiam o registro/documento.  

Na sequência, leitura criteriosa de historiadores dae/imigração norte-americana para 

o Brasil e análise do conteúdo verbal e não verbal (fase da separação das informações 

principais e secundárias). 

 Para as narrativas verbais, as palavras chaves, os vocábulos ou frases, a repetição, 

foram consideradas, enquanto pistas relevantes. Essa etapa contribuiu para interpretar os 

ditos e não ditos do registro/documento.  

Para as não-verbais, os métodos de estudo das imagens fixadas pela fotografia, as 

posições, o enquadramento, a técnica e a memória.  Michel Foucault (2006) , Paul Rancière 

(2000), Michel de Certeau (2000), Roger Chartier (2000), Jacques Derrida (2000) e Roland 

Barthes (2000) contribuíram para o entendimento do caráter discursivo dos 

registros/documentos.  

 

Enquanto documento, a imagem é um instrumento de fixação da 
memória, mostrando símbolos fixados pelas permanências culturais; 
símbolos que se transformam nos movimentos da história e que, ao 
mesmo tempo, expressam representações de emoção, sensibilidade, 
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ideologia e relações de poder. (SCHWARTZ; MINARDI; PASCAL, 
2010, p. 23) 

 
O documento fotografia, apresenta um discurso narrativo repleto de temporalidade, 

representa o passado com peculiaridades do presente, assim como a escrita e a oralidade. 

É fonte de informação que decodifica e contextualiza não apenas um fato/acontecimento, 

mas também, a dimensão social e cultural de quem o fotografou de quem foi fotografado e 

de quem lê. Torna presente o que não está mais presente. (CHARTIER, 1991) 

 Por meio da eleição de um recorte, um aspecto que se desejou preservar e as 

experiências de leitura do fotógrafo e do historiador (impregnada de subjetividades e 

objetividades), preservam memórias.  “... A memória não é a história, mas um dos seus 

objetos e simultaneamente um nóvel elementar de elaboração histórica” (LE GOFF, 1985: 

49). 

Os Acervos, os Arquivos, os Centros de Documentações e a própria escrita da 

história, são os “senhores” e mantenedores da memória. Somente o que foi preservado, 

registrado e memorizado se torna história.  (LE GOFF, 1985). 

A memória passado/presente sustenta a história. 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no 
passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam 
no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 
pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, 
os historiadores” (LE GOFF, 1985, p. 535). 

 
 

As memórias preservadas pelos registros/documentos são provenientes de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, do tempo e sociedade que as 

produziram. Também das temporalidades posteriores que as manteve viva, evitando o 

esquecido.  

O registro/documento é testemunho de um poder, por isso se torna monumento. (LE 

GOFF, 1985, p.548). Analisado sob o ângulo da atuação feminina protestante, na cidade de 

São Paulo, traçam a peculiar contribuição para a formação social, moral, religiosa e 

educacional brasileira e, a expansão da formação cristã reformada nestas plagas. 

Desde o professor Émile Léonard, (1980) a importante presença sócio-religiosa cristã 

protestante é pesquisada, não obstante, pouco se discutiu amplamente o “território”, o 

“lugar” e a interferência da mulher protestante na vida da cidade de São Paulo.  

As pesquisas que incorporam a mulher nas investigações contemporâneas, trazem a 

classificação de “novos agentes sociais”, rasteando suas ações na história. 

Desde o final da Segunda Grande Guerra e, a partir das décadas de 1960 e 1970, a 

historiografia incorporou a mulher nos estudos da história. 
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Esses estudos emergiram da crise dos paradigmas tradicionais, que 
requeria uma completa revisão dos seus instrumentos de pesquisa. 
Essa "crise de identidade" levou à procura de outras experiências, 
revigorando o conhecimento e ampliando diferentes áreas e 
abordagens. Entre outros aspectos, possibilitou o questionamento 
das universalidades, permitindo a descoberta do outro, da alteridade, 
dos excluídos, entre eles, as mulheres. (MATOS; SCHWARTZ; 
BORELLI, 2015, p. 28) 

  

 As mulheres `entraram em cena' e se tornaram visíveis na sociedade e na 

academia, instigando pesquisas sobre as experiências, histórias de vidas, presentes e 

passadas. 

 Metodologia e marcos conceituais tradicionais foram renovados, apontando para o 

caráter dinâmico das relações sociais, para a descoberta do político no âmbito da esfera 

privada e do cotidiano. As abordagens globalizantes e universalidades foram questionadas, 

promovendo a descentralização dos sujeitos e permitindo o estudo de experiências de 

agentes sociais aos quais a historiografia negou lugar. 

 Nessa perspectiva, o tema da mulher protestante permitiu desvendar múltiplas 

construções de discursos, carregados de subjetividade do pesquisador que recorta, narra e 

constrói seu objeto. 

 Nos anos 70 a historiografia privilegiou o trabalho urbano feminino, em decorrência 

das pesquisas sobre o movimento operário e teoria do patriarcado cuja preocupação era 

identificar os signos da opressão sobre as mulheres. Nesse sentido, os estudos de E. P. 

Thompson (1998) trouxeram as formas de conscientização e manifestações espontâneas de 

resistência.  

 A partir dos anos 1980, pesquisadores, sob a perspectiva do universo feminino, 

passaram a problematizar temas sobre: a função feminina na família, casamento, 

maternidade, espaço privado e público e, sobretudo, a educação feminina e os padrões de 

comportamento.  

 A categoria de análise criada é relacional, trazendo para a academia, a construção 

do feminino e masculino, um em função do outro, uma vez que se constituíram social, 

cultural e historicamente em um tempo, território e cultura determinados. (MATOS; 

SCHWARTZ; BORELLI, 2015) 

 As contribuições dos teóricos da arqueologia dos discursos, como Michel Foucault2, 

somadas as propostas de desconstrução de Derrida e psicanálise de Lacan, sustentaram as 

novas abordagens, que entre as preocupações objetivavam evitar as oposições binárias 

                                                           
2 Michel Foucault influencia os estudos sobre a mulher, em particular, ao questionar a 

naturalização do sujeito e desmistificar as construções das práticas discursivas dominantes.  
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fixas e naturalizadas. Procuravam mostrar que as referências culturais são produzidas, por 

símbolos, discursos e relações de poder.  

Na década de 90, os estudos se ampliaram e aprimoraram as estratégias de 

investigação.  Impactaram as pesquisas e se constituiu em um campo interdisciplinar, 

entrelaçando a antropologia, psicologia e educação com a história. Houve renovações dos 

marcos temáticos e metodológicos, enfoques e modos de análises. 

  
O sujeito universal cede lugar a uma pluralidade de protagonistas, 
deixando de lado a preocupação com a centralidade. Conjuntamente, 
também se pode perceber como ganho uma gradual 
"dessencialização" de homens e mulheres em nossa e em outras 
sociedades tornando-os plurais. O método único e racional do 
conhecimento foi questionado em suas concepções totalizadoras e 
impositivas, sendo substituído pela multiplicidade de abordagens. 
Nesse sentido, a contribuição mais significativa foi a da perspectiva 
relacional, que se generalizou enquanto referência metodológica; 
além da incorporação do deconstrutivismo, da crítica dos poderes, da 
hermenêutica e da descrição densa produziram a desnaturalização 
metodológica. (MATOS; SCHWARTZ, BORELLI, 2015, p.43) 
 

 Os estudos, sobre as mulheres desse período, trouxeram questões teórico-

metodológicas que direcionaram, as pesquisas e reflexões, no sentido de evitar tendências, 

generalizações e premissas. Observaram a heterogeneidade das experiências, a vida 

cotidiana, transformações, descontinuidades e permanências.  

 A preocupação central foi libertar-se de conceitos abstratos e universais e, 

historicizar e conhecer as experiências de outros protagonistas, como as mulheres norte-

americanas que, para o Brasil, vieram em fluxos, imigratórios, durante o século XIX e início 

do XX. 

Procurar historicizar os conceitos e categorias com que se tem 
trabalhado, construindo-os durante o processo de pesquisa, e 
incorporar as mudanças, aceitando conscientemente a 
transitoriedade dos conceitos e do próprio conhecimento, são 
preocupações que norteiam o trabalho do pesquisador, bem como 
aceitar a própria efemeridade das perspectivas, a instabilidade das 
categorias analíticas, constantemente desconstruídas e 
reconstruídas, e a historicidade inerente ao processo de 
conhecimento (HARDING, 1993, p. 13).  
 

 Assim, a reconstrução das categorias público e privado, na perspectiva feminina, 

ajuda a compreender as ações dessas mulheres protestantes.  

 O dualismo público/privado (vitoriano), reafirmava que o espaço privado era lócus 

da realização das potencialidades femininas e o público, masculino. (MATOS, 1995). 
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  Os estudos sobre a mulher procuram desconstruir a segmentação entre passado e 

presente, compreender temporalidades, ritmos, descontinuidades, descortinando o tempo 

repetitivo ligado aos hábitos como também, o tempo criador, dinâmico e das inovações.3  

  Nos anos 2000 a historiografia, além de dar prosseguimento às teorias e métodos 

dos períodos anteriores, apresenta que os silêncios até os anos de 1970, sobre as ações 

das mulheres, não foi decorrente da falta dos registros/documentos, mas sim, da 

especificidade e fragmentação dessa documentação e, da falta de "interesses dos próprios 

pesquisadores", em tirá-las da "invisibilidade" (SCOTT, 1989). 

 Isto posto, com os cuidados necessários a qualquer historiador, ao mergulhar em 

fragmentos filtrados pela consciência hegemônica dos documentos oficiais e das 

características pessoais, individuais ou coletivas dos não oficiais, este livro, percorre parte 

da história de mulheres protestantes, a partir de registros/documentos selecionados, do 

Acervo do Centro Histórico e Cultural Mackenzie.  

 

Mulheres Protestantes e a educação. 

  Os registros/documentos selecionados, (livros de matrículas, diários de classe, 

jornais e revistas) do Acervo do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, trazem: o imaginário 

social do Destino Manifesto, as ações das mulheres protestantes no campo da educação e 

saúde, as diferenças entre o ensino brasileiro e o ensino ministrado pelos colégios 

protestantes americanos e interferências na vida cotidiana, nas cidades de Campinas, 

Piracicaba, Rio Claro, Botucatu, Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste e outros centros. 

(COSTA, 1995) 

Desvelam que as jovens mulheres norte-americanas dos grupos sociais médios, 

casadas, solteiras ou viúvas, encontravam na professionalizing mother hood 

(profissionalização da maternidade), uma alternativa para consolidar os valores civilizatórios 

americanos e cristãos, sem ferir a construção histórica de que as funções principais 

femininas eram a maternidade e o cuidado com a casa e família. O magistério feminino, era 

um ato missionário, carregado do imaginário sacralizado da extensão maternal. 

(SCHWARTZ; MINARDI; PASCAL, 2010). 

Confirmam que norte-americanas foram para as salas de aula, organizaram e 

administraram colégios, escolas paroquiais e trabalharam nas obras de salvação, 

                                                           
3. Esses estudos trouxeram a descoberta de temporalidades anteriormente abstraídas, focalizaram outros 

espaços/territórios, contribuíram para redefinir e ampliar noções tradicionais e permitiram o questionamento da 

polarização entre tempo e espaço. Deram preferência à categoria território como um elemento constitutivo da 

trama histórica e presente na memória coletiva. 
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desempenhando o seu próprio destino manifesto por serem as responsáveis pela educação 

das futuras gerações de brasileiros e de trazer ditames da fé. (COSTA, 1995) 

Durante o século XIX, período do cientificismo, cientistas defenderam na Europa e na 

América do Norte, a qualificação feminina, tanto protestante como católica, para o exercício 

do magistério, além do reconhecimento de que contribuiriam para uma educação sólida, 

baseada em valores cristãos e segura para as crianças. 

Mulheres religiosas eram incentivadas à se alistarem nos processos de seleções das 

instituições educacionais (SCHWARTZ, 2017). Os diretores das escolas acreditavam que o 

“conhecimento” sem a religião poderia se tornar perigoso, our reponsability is to God, and 

our highest interest is to please him, em decorrência da natureza biológica feminina, 

construída pelos discursos médicos, higienistas e positivistas. 

  

Positivistas e higienistas do século XIX, apregoavam a análise de 
paradigmas naturalistas que envolviam a aceitação da subordinação 
da mulher ao homem, baseada nas diferenças das estruturas 
biológicas de cada indivíduo. Essa diferença irá justificar as 
dificuldades encontradas pelas mulheres em se mover na esfera 
pública e a sua valorização na esfera privada. Os higienistas, assim 
como os positivistas, contribuíram, em nome do progresso e do 
crescimento dos centros urbanos, em reservar às mulheres a 
responsabilidade pela higiene doméstica, os cuidados com a saúde 
da prole e o baluarte da conservação moral, direcionando, 
determinando e confirmando a sua função na sociedade de mãe, 
esposa, cuidadora ou educadora dos corpos das nações em casa ou 
nas escolas. (SCHWARTZ, 2017, p.21) 

 

 As mulheres protestantes que vieram, acompanhadas pelos seus pais ou maridos, 

marcaram a fisionomia educacional, cultural e social da terra brasilis, em meio, aos 

discursos positivistas e higienistas do século XIX. Chegaram livremente ou obrigadas 

firmando o desejo de servir.  Servir à Deus e à sociedade. 

 

Foram missionárias em mais de uma acepção, pois os ideais 
educacionais que cultivaram ajudaram a criar um novo clima 
educacional nos trópicos, abrindo um largo espaço civilizacional 
neste mundo que vivia uma conjuntura histórica muito especial, 
particularmente difícil. (MOTA, apud SCHWARTZ; MINARDI; 
PASCAL, 2010, p.12) 

 
 

 A nova pátria, o Brasil, passava por transformações em suas estruturas sociais, 

políticas, econômicas e educacionais, durante o século XIX. De escravocrata estamental 

assumia, paulatinamente, valores propagados pelos positivistas e liberais.  
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De fato, assistia-se no Brasil à passagem de uma monarquia 
escravista ao regime republicano, e à transição de uma organização 
social bárbara, elitista e oligárquica, baseada na escravidão, para 
uma nova sociedade de citizens (transição incompleta até hoje, é 
bem verdade), ou seja, de homens livres assalariados, o que, como 
decorrência, trouxe valores sociais e culturais novos para que se 
passasse a entender o papel da mulher não mais como um 
componente menor e subalternizado nos quadros mentais da 
fazenda, da escravocracia.( MOTA, apud SCHWARTZ; MINARDI; 
PASCAL, 2010, p.12) 

 
Norte-americanos republicanos ou escravocrata vislumbravam, nas novas terras, as 

possibilidades de renovar o imaginário social do Destino Manifesto.  Educar e missionar, 

significava construir novas fronteiras para a cristandade em território longínquo, assim como, 

ampliar o projeto civilizador dos pais-fundadores da Nação (os founding fathers). 

Uma nova pátria bastante rústica, na longínqua e “exótica” América 
do Sul - de que já tinham notícia desde a Guerra Civil, e para a qual 
muitos sulistas vieram, quando de seu final -  e que serviu de espaço 
renovado para os desdobramentos do empenho social que 
atravessava as mentes mais inquietas dos Estados Unidos de então, 
baseado no impulso do chamado Destino Manifesto. (MOTA, apud 
SCHWARTZ; MINARDI; PASCAL, 2010, p.12) 

 
 

O magistério protestante significava construir obras, civilizar e servir a Deus. 

Destinação que as colocava na esfera do mundo do trabalho produtivo.  

Nesse mister, era ofício divino implantar a coeducação, não segregando as crianças 

por conta do sexo. Meninos e meninas, republicanos ou filhos de ex-escravos deviam ter a 

mesma educação, seguindo a esteira do ideal democrático alicerçado em seu país de 

origem. (HACK, 1993) 

 

Figura 2: Família de imigrantes protestantes. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa 

Bárbara d'Oeste. 



99 

 

 

 

He for God only e she for God in him despertava o valor da responsabilidade dos 

dois sexos na construção social de uma nova nação moderna e protestante nos trópicos. 

Processo amplamente registrado em documentos verbais (narrativas escritas) e não-verbais 

(narrativas iconográficas). (SCHWARTZ; MINARDI; PASCAL, 2010). 

Encontraram um país em plena transformação da vida cotidiana, com projetos 

voltados para a educação, cultura e economia. Esses projetos exigiram dos homens e das 

mulheres ações em prol dos valores cristãos no espaço privado e público.  Acreditavam que 

as ações e comportamentos no lar podiam refletir no mundo público. As mulheres esposas 

deveriam seguir os ideais dos discursos médicos, higienistas e positivistas da época. 

(ALMEIDA, 1998) 

A mulher que, antes, estudava em casa deveria no século XIX ir para a escola, ideal 

que só começou a tomar impulso depois da Proclamação da Independência (1822), quando 

a Assembleia Constituinte, por meio de uma série de discussões realizadas por liberais e 

maçons, inspirados na Revolução Francesa, estabeleceu (lei de 20 de outubro de 1823), 

defendendo o princípio de liberdade de ensino e a instrução primária gratuita para todos os 

cidadãos, inclusive as mulheres – (artigo 179 da Constituição de 1924). (SCHWARTZ; 

MINARDI; PASCAL, 2010). 

A Lei Geral (1827) autorizava, a todos os governantes das províncias, a instalação 

de escolas de Primeiras Letras nas cidades, vilas e povoados. Entretanto, os resultados 

dessa lei redundaram em fracasso econômico, técnico e político, pois não havia unidade no 

estabelecimento dos currículos, disciplinas exigidas para cada ano dos cursos e professores 

especializados. (SAVIANI, 2007). 

Com a abdicação do imperador Pedro I (1831) e a institucionalização da 

descentralização administrativa, a educação pública se reestrutura em cima de dois 

sistemas paralelos nos quais, a responsabilidade de coordenar o ensino primário e 

secundário passou, a ser atribuída, ao governo das províncias, enquanto o ensino superior, 

continuou sem alteração, ou seja, sob o controle do Governo Central. (SCHWARTZ; e 

MINARDI; PASCAL, 2010). 

Com relação à instrução popular, os governos das províncias constataram que as 

ações promovidas por eles não foram eficazes, mantendo o quadro de formação escolar 

pública abaixo das expectativas. Segundo registros/documentos oficiais, depositados no 

acervo da Câmara Municipal de São Paulo, somente após quatro Reformas do Ensino – em 
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1854, Couto Ferraz;4 1870, Paulino de Souza;5 1873, João Alfredo;6 e 1879, Leôncio de 

Carvalho7, as transformações na educação foram efetivadas. Elas criaram currículos e 

disciplinas comuns para cada ano dos cursos; ensino de História Religiosa facultativo e a 

coeducação dirigida pelas mulheres.  

 

Figura 3: Rita Lobato Velho Lopes: pioneira no estudo da Medicina. Fonte: Centro de Memória da 
cidade de Santa Bárbara d'Oeste  

                                                           
4 Deputado Geral, Presidente da Província do Rio de Janeiro, Conselheiro de Estado e Senador do Império do 

Brasil. Foi responsável pela reforma do ensino secundário, metodização e oficialização do ensino primário, das 

escolas de Medicina, pelo conservatório de música, academia de belas artes, e criador do Imperial Instituto dos 

Cegos. 

 
5 Paulino José Soares de Sousa, o visconde de Uruguai. Iniciou a vida pública na magistratura. Em 1836 foi 

eleito Deputado pelo Rio de Janeiro, sendo no mesmo ano nomeado presidente da província. Foi Senador do 

Império em 1849, na bancada do Partido Conservador e Conselheiro de Estado, em 1853. Recebeu o título de 

Visconde de Uruguai no ano seguinte e realizou reformas na educação. 

 
6 João Alfredo Corrêa de Oliveira foi um político abolicionista e monarquista ligado à formulação da Lei do 

Ventre Livre e da Lei Áurea. Principal artifice da primeira lei universalizante sobre o registro civil no Brasil, em 

1874. Como Deputado e Ministro do Império, Conselheiro de Estado e Presidente de Província de São Paulo, 

realizou reformas educacionais. Foi Senador e, depois da Proclamação da República, presidiu o Banco do Brasil. 

 
7 Leôncio de Carvalho realizou reformas no ensino denominadas Reforma Leôncio de Carvalho, ou “Reforma do 

Ensino Livre”, expressa no Decreto nº 7.247 de 1879. Logo em seu artigo primeiro enunciava-se a ideologia da 

medida: Em linhas gerais, seguindo a síntese de Aurélio Wander Bastos [01], cinco pontos caracterizavam a 

Reforma Leôncio de Carvalho: autorizava a associação de particulares para o ensino de disciplinas ministradas 

nos cursos superiores oficiais; autorizava as faculdades livres, mantidas por associações de particulares, após 

sete anos consecutivos de funcionamento, a se regularizarem; suspendia a frequência obrigatória nos 

estabelecimentos de instrução superior dependentes do Ministério do Império; introduzia os exames livres para 

as matérias ensinadas na faculdade ou escolas dependentes do Ministério do Império; criava os cursos livres em 

faculdades do estado referentes às disciplinas ali oferecidas por professores particulares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Imp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Imp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperial_Instituto_dos_Cegos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperial_Instituto_dos_Cegos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1836
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1849
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(Imp%C3%A9rio_do_Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/1853
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Ventre_Livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Ventre_Livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_civil_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1874
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_do_Brasil
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As reformas, também, regulamentavam o ensino particular, abrindo para a criação de 

estabelecimentos de ensino. Cada escola deveria anexar, nos documentos de solicitação de 

funcionamento, o preço, horário de funcionamento, salários dos professores e metodologia 

didático-pedagógica. (SCHWARTZ; MINARDI; PASCAL 2010). Esse registro/documento, da 

Escola Americana, foi encontrado, parcialmente, no Acervo do Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie. 

A permissão para a abertura de cursos, para as mulheres, ocorreu após o Decreto de 

1879. Não obstante, alguns cursos eram compreendidos como perigosos para as mulheres, 

pois exigiram andar pelas ruas, horas de afastamento dos lares e dos olhos dos familiares.  

Por exemplo, o curso de medicina: “Alegavam que nenhum homem se casaria com uma 

médica, pois ela estaria “corrompida pelo hábito arraigado de andar pelas ruas” (BARMAN: 

2002. p. 223). 

 Entre as pioneiras do curso de medicina, encontra-se Rita Lobato Velho Lopes, 

inspirada na carreira de Maria Augusta Generosa Estrela (que estudou Medicina, em Nova 

York, na Medical College and Hospital for Women ). Ela conseguiu apoio do pai, 

comerciante da cidade do Rio de Janeiro e, depois, de D. Pedro II, para matricular-se na 

escola de medicina do Rio de Janeiro em 1882.  Diplomou-se na Bahia em 1887. (SAVIANI, 

2007).  

Mesmo com a criação de leis, a maioria das escolas continuava com currículos e 

disciplinas diferentes. Somente após a fundação do Colégio D. Pedro II (1837), o ensino 

secundário passou a ser unificado e fiscalizado pela coroa, sendo esta, a única a ter a 

autorização de realizar exames e conferir grau indispensável para o acesso aos cursos 

superiores. (SAVIANI, 2007). 

Com relação ao ensino elementar, os escassos recursos para a educação, os 

salários baixos, a exigência de fornecimento de material escolar pelo próprio professor e a 

necessidade de atestado de conduta, desqualificavam a prática do ensino pelos homens, 

abrindo possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, às mulheres da elite e burguesia, 

que sabiam ler e escrever. Para melhorar essa situação, fundaram-se Escolas Normais, no 

sentido de qualificar as mulheres para o magistério, com cursos de dois anos. Entretanto, no 

início, somente os rapazes frequentaram; todavia, com o tempo, o público passou a ser 

predominantemente feminino.  

Segundo os registros/documentos da Câmara Municipal de São Paulo, a primeira 

Escola Normal da cidade, só trinta anos depois da sua fundação, passou a fornecer uma 

seção feminina.   

A nomenclatura “normal” surgiu dos discursos médicos e positivistas que afirmavam 

“ser normal” para as mulheres, educarem as crianças. Se eram educadoras naturais no 
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território do lar, seriam, naturalmente, excelentes no território da escola. (SCHWARTZ, 

2017) 

A educação para os trabalhadores, durante o Império, data de 1856, quando foi 

fundado, em São Paulo, o Liceu de Artes e Ofícios.   

 O ano de 1870 foi significativo para a educação. Foram realizadas doações de 

cidadãos interessados, conjuntamente com o apoio do governo. Novos estabelecimentos de 

ensino foram construídos. Entre esses estabelecimentos, se destacavam, o Liceu de 

Instrução Secundária, em Taubaté, a Escola Normal, na capital da província, seguindo o 

modelo do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, e um Conselho de Instrução Pública. 

(AZEVEDO, 1997). 

De 1860 a 1900, com a Lei de 2 de novembro de 1869, classes e escolas isoladas 

foram criadas em todas as províncias, independentemente da formação educacional dos 

responsáveis, visando instruir rapidamente os cidadãos. Foram organizados, principalmente 

pelos protestantes, estabelecimentos de ensino, primário e secundário, privados, em várias 

cidades do estado de São Paulo. (AZEVEDO,1997). 

À medida que aumentava o número de imigrantes norte-americanos em São Paulo, 

multiplicavam-se as construções de escolas e igrejas. Entre 1861 e 1869, foram outorgadas, 

aos protestantes Georges Chamberlain, Thomas Bruce, John King (capital), Guilherme 

Krugner (Piracicaba) e Francisco Way (Campinas), permissões para o exercício do ensino.  

De 1869 em diante, fundaram sucessivamente diversas escolas: em Campinas, o 

Colégio Internacional; em 1870, na capital, a Escola Americana e, em 1876, em Santa 

Bárbara, a primeira escola elementar para as crianças imigrantes e filhas de imigrantes, 

marcada pela forte atuação da professora Joanna Brown Grady.  

Essas escolas colaboraram na transformação do processo educacional brasileiro, em 

andamento, por meio da coeducação dos sexos no estabelecimento de ensino, formando 

classes mistas, ao apresentarem críticas a respeito da separação dos meninos e meninas 

em escolas diferentes, com especializações diversas, além de impregnar, de forma 

renovadora, as ideias republicanas e liberais do país nas mentes dos jovens que lá 

estudavam. (SAVIANI, 2007). Essa metodologia nova passou a existir na Escola Normal, na 

cidade de São Paulo, a partir de 1880.  

Nessa perspectiva, a literatura sobre a educação em São Paulo, e os 

registros/documentos do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, atestam que as mulheres 

protestantes abriram, conjuntamente com as brasileiras que se tornavam professoras, as 

portas para outras reformas educacionais, agora mais eficazes, como a realizada pelo 

diretor da Escola Normal Caetano de Campos. Nesse Colégio, a atuação das mulheres na 

educação já se tornava incisiva.  Entre elas, destacaram-se os trabalhos de D. Maria 
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Guilhermina Loureiro de Andrade e da norte-americana Miss Márcia Brown. (RIBEIRO, 

1998) 

Mulheres órfãs, sem dote, e as mulheres sem possibilidade de casar, que dependiam 

da boa vontade de parentes ou amigos para seu sustento, agora encontravam a 

possibilidade de se sustentarem, assim que se qualificassem nos cursos normais.   Ser 

professora proporcionava prestígio. (LOURO, 1997) 

Entretanto, narrativas do Jornal a Província de São Paulo,8 de 1879, desvelam em 

suas linhas de forma explícitas e implícitas, que as reformas na educação sofreram 

resistências, tanto pelos homens, como pelas próprias mulheres. A cultura patriarcal rural 

escravocrata, enraizada no cotidiano dos brasileiros, permanecia em meio às 

transformações. Mantinha-se presente, durante a emergência do Brasil, como nação-

Estado. Os movimentos de Independência e República, partindo de cima para baixo, não 

ressignificaram a identidade patriarcal. (FAORO, 1995) 

Nas escolas e no lar, a própria mulher que disciplinaria a outra, apoiada nas teses 

das ciências médicas, do positivismo, do evolucionismo e dos higienistas. 

(SCHWARTZMAN, 1981). 

os positivistas e os higienistas foram determinantes para conseguir alicerçar 
a concepção da mulher-mãe, guardiã dos lares e da educação dos corpos 
das nações. Definida essa missão, tudo o mais que se segue 
ideologicamente foi preservar o culto feminino e manter os sentimentos, a 
espiritualidade e a superioridade do coração sobre a razão nas mulheres. 
(SOARES, 1998:41) 

 

Nesse movimento, acrescenta-se os valores trazidos pelos imigrantes. As mulheres 

protestantes norte-americanas, pertencentes em sua maioria a outras concepções de 

mundo e de trabalho, ao se estabelecerem no Brasil, aguçaram as transformações da 

cultura e educação. O contato entre-culturas provocou mais reflexões e questionamentos. 

(RAGO, 1996)  

O processo de redefinição das funções sociais femininas, ganhou novos exemplos e 

força. O arcaico e o novo conviviam. Mulheres brancas das classes dominantes e médias 

procuraram consolidar as funções de mantenedora do lar e de educadoras. Mulheres das 

camadas populares, devido às necessidades de proverem sua prole, acostumadas ao 

trabalho nos espaços urbanos em diversos serviços, como lavadeiras, quitandeiras, 

vendedoras ambulantes, cozinheiras e costureiras, adaptaram-se às novas posturas 

                                                           
8 O jornal O Estado de S. Paulo nasceu com o nome de A Província de São Paulo. Seus fundadores 

foram um grupo de republicanos, liderados por Manoel Ferraz de Campos Salles e Américo 

Brasiliense, que decidiram criar um diário de notícias para combater a monarquia e a escravidão. 
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propostas pelos liberais e positivistas. 

Os valores morais, patrióticos e éticos encontrariam, na figura da mulher/mãe, a 

representação da Nação. Como era educadora dos filhos da Pátria, alegoricamente, 

representaria os ideais republicanos e positivistas – Liberdade, República, Democracia, 

Justiça, Ordem e Progresso.  O mundo civilizado, traduzido pela sociedade patriarcal, 

necessitava, então, de uma mulher instruída. (COSTA, 1977) 

As ideias liberais, largamente disseminadas, vindas do continente europeu e da 

América do Norte, abriram as discussões e debates sobre os direitos das mulheres à 

educação e sua inserção social. Preconizavam um povo instruído e acreditavam no poder 

da educação para o crescimento do país.  

 

1.2  Metodistas 

 

 Os trabalhos missionários metodistas no Brasil foram iniciados na região de 

Piracicaba, pelo Reverendo Ranson.  Localizada em zona de intensa colonização 

protestante e bastante próxima do agrupamento sulista de Santa Bárbara. 

 Piracicaba abrigava algumas famílias norte-americanas, que chegaram a obter, da 

Câmara Municipal local, em 1876, o aforamento de terrenos da zona urbana9.  

Tanto o cenário político como o cultural da cidade encontravam-se dominados pelas 

figuras dos irmãos Manuel e Prudente de Moraes Barros, liberais e republicanos históricos. 

Eles partilhavam da opinião de muitos brasileiros da época de que o governo não tinha 

possibilidade e estrutura para resolver os problemas da educação pública sozinho, cabendo 

aos particulares manter as iniciativas que visassem à instrução das crianças e jovens10.  

Diante desse quadro, Manuel e Prudente de Moraes sugeriram ao Reverendo 

Newman, líder norte-americano da região, a abertura de um colégio na cidade de 

Piracicaba, com o intuito de dar início às novas propostas e trabalhos educacionais advindas 

dos métodos norte-americanos.   

Esses métodos já estavam sendo propagados pelo Brasil e considerados pelos 

educadores e parte dos brasileiros republicanos eficiente e abrangente. Assim, o Reverendo 

Newman recebeu o apoio dos Moraes Barros e seus correligionários para a fundação do 

                                                           
9  Registro/Documento - Atas da Câmara Municipal de Piracicaba, Sessões Ordinárias de 5 de dezembro de 1875 

e 1 de janeiro de 1876, livro XII, fls. 110, 110v, ACMP, MSS. 
10 Ver editorial da Gazeta de Piracicabana de 21 de janeiro de 1886, onde diz: É sabido que o governo do nosso 

país não quer estender pelo povo a instrução... em tais condições...nós mesmos somos que devemos cuidar de 

manter sempre as fontes que por iniciativas particulares abrem-se à mocidade, sedenta de aprender.  
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colégio e a liberdade de aplicar, nesse estabelecimento, os métodos de ensino sob o ponto 

de vista pedagógico norte-americano.  

Como vimos, na primeira parte deste livro, o ensino particular em Piracicaba era 

praticamente inexpressivo, e o público praticamente inexistente. As escolas públicas de 

Primeiras Letras masculinas e femininas sofriam intermitentemente pela falta de professores 

e de recursos financeiros, estrutura pedagógica, infraestrutura material, móveis ou material 

didático.11  

Além do Reverendo Newman, os irmãos Moraes Barros conseguiram influenciar 

outro líder protestante, o Reverendo Ranson, a favor da ampliação dos trabalhos 

educacionais na cidade de Piracicaba, bem como em seus arredores.  

Os missionários preferiam começar esse trabalho num lugar maior que Piracicaba: 

Seria talvez conveniente visitar outras cidades mais ao sul... mas há uma 
porta aberta e uma chamada, e assim, havendo essa oportunidade em 
Piracicaba, suponho que seja melhor começar por aqui mesmo. (VEIGA, 
1959: 3)     

O pastor Newman mudou-se, em 1879, para a cidade de Piracicaba, e incumbiu suas 

filhas, Miss Mary (Molly) e Annie, a fornecer estrutura necessária para a criação da escola 

particular de Primeiras Letras, que receberia a denominação de Colégio Newman.  

Annie já possuía trajetória de sucesso como educadora. Após se formar com notas 

brilhantes no Colégio Internacional de Campinas, ministrou aulas no Colégio Rangel 

Pestana criado para as filhas dos membros da elite de São Paulo, atuação que a consagrou 

como educadora. Seu trabalho ficou conhecido pela família de Prudente de Moraes Barros, 

por intermédio das filhas dos Moraes que, juntamente com seus pais, aconselharam Annie a 

abrir uma escola de Primeiras Letras em Piracicaba. Para tanto, os Newmans solicitaram 

ajuda à Associação Executiva Geral da Sociedade Missionária Feminina do Sul dos Estados 

Unidos, associação que acreditava na formação de mulheres educadoras.  

Annie estabeleceu os alicerces do primeiro Colégio Metodista do Brasil, o Collegio 

Piracicabano, dirigido por Martha Hite Watts. Foi uma brilhante aluna do Colégio 

Internacional de Campinas e amiga das filhas de Prudente e Manuel de Moraes, 

republicanos liberais que moravam em Piracicaba.  

Logo que se formou, foi convidada a ministrar aulas no Colégio de Rangel Pestana, 

fundado com o objetivo de educar as moças das famílias da elite paulistana. O excelente 

                                                           
11 Livro de Licenças da Inspetoria Geral, ordem 4865, lata 9, 1875, AD, MS.  
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trabalho realizado na escola, além de elogiado pela família Prudente de Moraes, abriu a 

possibilidade para a fundação do Colégio Newman, chave do metodismo no Brasil. 

 Segundo os registros/documentos, Atas das Reuniões da Igreja Metodista no Brasil, 

a Associação Executiva Geral da Sociedade Missionária Feminina do Sul dos Estados 

Unidos enviou uma quantia razoável, não especificada, para o início da empreitada a ser 

encabeçada e dirigida pela Miss Newman.  

 Annie, por ser uma mulher e não um reverendo, líder missionário norte-americano, 

não foi privilegiada nos documentos oficiais da Igreja. Aparecem apenas algumas menções 

sobre sua vida privada, todas valorizando as funções consideradas femininas, durante o 

processo de fundação do colégio. Algumas citações destacam sua paixão pelo Reverendo 

Ramson, seu casamento, a constituição de sua família e a doença que o marido contraiu: 

febre amarela. Relatam a dedicação como cuidadora, o tratamento oferecido, o esforço 

dispensado para a cura do reverendo e que, após sua cura ela acabou contraindo a mesma 

doença, vindo a falecer rapidamente. Este fato provocou o retorno do reverendo aos 

Estados Unidos, onde conseguiu arrecadar contribuições significativas para dar 

continuidade ao trabalho iniciado por Annie e, no início do ano de 1881, à integração ao 

projeto da missionária Miss Martha Hite Watts, enviada pelo Woman’s Board Of Mission, e 

dos pastores com suas famílias, James W. Koger e J. L. Kenned.  

Reunindo as narrativas fornecidas por essa documentação e pelos documentos 

oficiais da Igreja, considera-se que foram instalados simultaneamente a Igreja Metodista de 

Piracicaba e o Colégio Piracicabano.  

Ressalta-se o apoio das vanguardas políticas e culturais da província, fator 

preponderante para assegurar, a essas primeiras escolas protestantes americanas, a maior 

parte do público escolar ao longo das primeiras décadas de funcionamento.  

Os representantes dessas vanguardas, não apenas matriculavam seus filhos ou 

dependentes, meninas e meninos, nesses colégios, como também, parentes e amigos. As 

escolas eram particulares, mas essa condição não obstou a frequência dos filhos das 

vanguardas políticas e culturais da região, pois compunham os quadros das novas elites 

econômicas de raízes urbanas que se formaram nas últimas décadas do século XIX.  Essa 

camada social era integrada por fazendeiros de café do centro-oeste, médicos, advogados, 

jornalistas e comerciantes que tinham recursos suficientes para financiar a frequência 

nesses estabelecimentos. 
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Nos primeiros anos do Colégio Piracicabano, as dificuldades foram consideradas 

naturais; durante os três primeiros meses de funcionamento, os professores tiveram, como 

única aluna, Maria de Azevedo Escobar, de quinze anos, matriculada em 13 de setembro de 

1881, para Segundas Letras12. Segundo os registros/documentos de matrícula do arquivo do 

Colégio Piracicabano, outras alunas só ingressaram no ano seguinte, provenientes do grupo 

sulista de Santa Bárbara, Mary Prestridge e Ema Steagall. 

 

Figura 4: Miss Steagall – professora do Colégio Piracicabano, em 1882.Fonte: Centro de 

Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste. 

 

A intervenção da cultura norte-americana na cidade, as permanências e 

continuidades comportamentais que os imigrantes carregavam consigo, suas “marcas” 

representativas, tornaram-se perceptíveis na arquitetura da sede do colégio, caracterizada 

pelas paredes de tijolos e guarnições de madeira ao estilo sulista. 

Essa estética, somada aos recursos materiais e participação das mulheres na 

docência, fez esses primeiros colégios protestantes americanos contrastarem 

flagrantemente com os colégios nacionais. Dispunham de ajuda financeira, obtida junto às 

Igrejas-Mães, para a construção e manutenção das sedes, equipamentos modernos, bem 

como para o pagamento dos docentes. Acreditavam que a alternativa da docência para as 

mulheres, mediante boa remuneração, estenderia a dedicação dispensada na educação dos 

filhos e dedicação aos maridos no lar, para o mercado de trabalho e para as escolas. 

                                                           
12 Arquivo do Colégio Piracicabano - Documento Particular de J. Toledo Veiga. 
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Os registros/documentos – diários de classes e de famílias encontrados contêm, 

apenas os nomes dessas professoras, bem como relatos sobre a participação dos maridos, 

reverendos e planos educacionais. Pequenas anotações particulares, ou nos livros de atas 

das Igrejas Protestantes entrelaçam a história dessas mulheres com os avanços e 

transformações da educação no pais.  

Os documentos do Colégio Piracicabano fazem referências às atividades femininas; 

destacam que foi dirigido, nos primeiros anos, por Miss Martha Watts e que contaram com a 

participação nas atividades do magistério das professoras: Miss Mary Newman; 

Mademoiselle Rennotte, professora francesa encarregada de ministrar os cursos de 

Ciências; Miss Mary W. Bruce para as aulas de Música, História Universal, Sagrada e 

Álgebra; Miss Mattie Jones, para a direção do Kindergarten, Latim, Física, Leitura, Inglês e 

Aritmética; Miss Ella Grambery, ajudante do Kindergarten para as aulas de Leitura e Inglês; 

Miss Ellis Mac Intyre, para Inglês, Aritmética e Leitura; Miss Donnie Moore para os 

Trabalhos de Agulha e Geraldina Borges para as aulas de Caligrafia, Geografia e Leitura.  

 

 

Figura 5: Miss Mattie Jones, professora e, mais tarde, diretora do Kindergarten e, 
Miss Kennie Norris,  da Escola Agrícola:  entre as primeiras professoras do Brasil. 

 

Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste. 

Constata-se, também, que a formação dessas mulheres para o magistério foi 

realizada nos Estados Unidos da América e, que em sua maioria, eram provenientes do 

School Marms.  
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Miss Martha Watts formada pela escola normal, de Louisville; Miss Ella 
Granbery, pelo Wesleyan Methodist Institut, da Geórgia; Miss Mary P. 
Dacomb, da Escola Americana, fez seu curso universitário no Oberlin 
College, de Ohio; enquanto que sua companheira Miss Elmira (Ella) Kuhl 
diplomou-se pelo Women’s College, de Bordentown, New Jersey. (VEIGA, 
1959:30) 

 
 Com relação aos aspectos pedagógicos, os registros/documentos estudados, 

mostram que os colégios protestantes Internacional, Piracicabano e Escola Americana da 

capital, apresentaram, além de sua aparelhagem e estrutura física diferenciada das escolas 

públicas ou católicas, procedimentos metodológicos relevantes que permitiram oferecer um 

ensino moderno e eficiente conectado com os anseios e reivindicações provenientes das 

vanguardas do período.  

O currículo seriado, com matérias científicas ou profissionalizantes, ministradas em 

lições curtas e integradas, seduzia as camadas sedentas por modernização, progresso e 

civilização aos moldes europeus e norte-americanos, num país considerado atrasado em 

decorrência da permanência das raízes coloniais. 

O Colégio Piracicabano, no Jardim de Infância, assim como os outros, aceitava 

crianças de ambos os sexos, dos três aos sete anos de idade e ensinava pelo método 

intuitivo as primeiras lições de ler, escrever e contar. Contou, em sua organização, com a 

contribuição significativa de duas professoras especializadas, Miss Beaven e Miss Jones. 

Segundo o Diário de Piracicaba:  

As professoras mais meninas do que moças ensinavam o alfabeto com 
auxílio de cubos em que se encontravam as letras maiúsculas, entalhadas 
em relevo. Elas levantavam um cubo e gritavam A, levantavam outro cubo e 
gritavam B, assim seguiam em sucessão... Um berreiro ensurdecedor se 
elevava na sala quando aparecia o P. É que gritavam com força: Pilão, 
Pilão. (MORAES, 1955: 225) 

 
Os cursos dos colégios primários e secundários foram estruturados em oito séries 

graduadas da oitava para a primeira, abrangendo as seguintes disciplinas: Lições Antigas e 

Modernas, Matemática, Gramática e Literatura, História e Geografia, Ciências Físicas e 

Naturais, Desenho, Caligrafia, Trabalhos de Agulha. 

O Piracicabano não se limitava a utilizar os trabalhos das docentes e os métodos 

pedagógicos somente no âmbito das salas de aula; atuava como agência catequética 

metodista, na região, e voltava-se para a comunidade local interessando-se pelo problema 

da educação popular.  

O programa do Reverendo Morton para o ensino secundário no Colégio 

Internacional, em 1872, destinava as principais metas para a constituição da seção feminina, 

a qual contou com os trabalhos das missionárias Mary Kirk e Nannie Henderson.  
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Os registros/documentos (livros) do colégio destacam, também, os projetos para a 

criação, em Campinas, de um estabelecimento universitário voltado para atender à 

necessidade de formação adequada das mulheres.  

Basicamente, as escolas americanas estavam divididas em quatro graduações 

progressivas nesse período. A primeira subdividia-se na grammar school, as três seguintes 

correspondiam aos ensinos de Matemática e Propedêutica. O curso superior seria de cinco 

anos, desenvolvendo o estudo de Línguas gradativamente, Literaturas, Cristianismo, 

Economia Política, Ciências Naturais e Físicas, Química, História da Filosofia e da 

Civilização, Direito Público e Hebraico.   

Na cidade de São Paulo, o missionário Nash Morton abriu o Colégio Morton, que 

oferecia instrução nos moldes do Internacional; entretanto, um surto de febre amarela 

interrompeu as aulas e provocou a transferência definitiva da escola e pastores para Lavras, 

Minas Gerais, para a frente de trabalho dos presbiterianos. (JONES, 1967). 

 

Figura 6: Mademoiselle Rennotte, professora de Ciências do Colégio Piracicabano. Fonte: 
Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste  

 

 

Entre os diferenciais do ensino brasileiro e o ministrado por esses colégios 

protestantes americanos era o interesse na formação das mulheres. 

Mademoiselle Rennotte, professora do Colégio Piracicabano, dos cursos de ciências 

e porta-voz das diretrizes educacionais da escola, e Miss Martha, administradora, 

expressavam-se na Gazeta de Piracicaba, onde expunham e defendiam seus princípios 

educacionais. Elas, segundo os documentos do colégio, não recuavam diante das polêmicas 
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criadas pelas personalidades conservadoras da cidade, assim como não hesitavam em 

lançar desafios às professoras não protestantes, quanto à eficiência de seus métodos e 

sistemas de ensino.  

Estudar nessas escolas significava, para a elite progressista da província da década 

de 70, a garantia de formação liberal e atualizada, como comenta Fernando de Azevedo: 

Essas escolas transformaram-se em fermento novo na massa do ensino, como um centro 

de irradiação de atividades renovadas em relação às escolas públicas e particulares da 

Província. 

De fato, essas experiências renovadoras do ensino particular e as reformas da 

instrução, transformaram as propostas educacionais em São Paulo, entre as décadas finais 

do Império e a primeira década da República. 

 

1.2 Presbiterianas 

 

As primeiras mulheres presbiterianas que desenvolveram atividades educacionais no 

Brasil acompanhavam seus maridos nos trabalhos missionários. Eram consideradas 

missionárias pelas juntas norte-americanas, a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos da América (PCUSA), com sede em Nova York, e Junta 

da Igreja Presbiteriana do sul dos Estados Unidos (PCUS), com sede em Nashville, no 

Tennessee. 

Aparecem mencionadas nos registros/documentos do Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie e em jornais: A Imprensa Evangélica, O Puritano e Brasil Presbiteriano. São elas, 

a esposa de Ashbel Simonton, Helen Murdoch, e sua irmã Elizabeth, conhecida por Lille.  

Segundo os relatos do diário do Reverendo Simonton, as atividades na área 

educacional, a Igreja Presbiteriana da capital da província e os trabalhos da Escola 

Dominical ampliariam as possibilidades, para muitas educadoras missionárias atuarem no 

Brasil. (FERREIRA, 1951: 24). 

Na obra Missionary Memorials de Philip Landes, William Rankin comenta que Helen 

Simonton  havia sido dedicada pelos pais a Deus, no dia de seu batismo, e que, após sua 

formação escolar, professou sua fé em Cristo na igreja de Baltimore.  

 O casal chega ao Brasil, Rio de Janeiro, em 16 de julho de 1863. Helen dedicou-se à 

implantação do presbiterianismo no Brasil. Falece, devido a complicações resultantes do 

parto. 
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Apesar do infortúnio, Ashbel Simonton, caminha para a liderança. Foi nomeado 

missionário, membro do Presbitério de Carlisle e diplomado pelo Seminário Teológico de 

Princeton.13 

A decisão de Simonton em se tornar missionário tem suas raízes fundamentadas na 

estrutura familiar e na formação educacional. O pai, William Simonton, médico religioso e 

homem público; a mãe, Martha Davis Snodgrass, educada dentro dos princípios religiosos, 

filha do Reverendo James Snodgrass, da Igreja Presbiteriana de West Hanover. 

(FERREIRA, 1955) 

As irmãs Martha, Elizabeth e Jane estudaram no colégio feminino Young Ladies 

Seminary, de Newark, Delaware, sob a direção do tio, Reverendo Samuel Bell.  Simonton 

estudou na Academia de Harrisburg, dirigida pelo Reverendo Mahlon, e posteriormente em 

Princenton, New Jersey, atual Universidade de Princenton. Ao terminar o College, Simonton 

decidiu escrever o seu diário. Documento amplamente estudado e entrelaçado com os do 

Centro Histórico e Cultural Mackenzie.   

 Os aspectos da vida cotidiana e visão de mundo desses sulistas norte-americanos, 

podem ser visitados, por meio da análise cuidadosa do diário de Simonton. O documento 

mostra que durante dois anos, ele estudou a possibilidade de trabalhar no Brasil junto às 

missões que estavam sendo organizadas e que, após análises da conjuntura política e 

religiosa do Brasil, em maio de 1859, foi aprovada pela Junta das Missões Estrangeiras a 

sua missão em terras brasileiras.  

Segundo o Diário de Simonton: 

O território brasileiro é mais vasto que o nosso; o clima é igualmente variado 

e saudável; o solo se presta tanto a produtos de clima temperado como de 

clima tropical; a população ainda é relativamente pequena; os recursos, 

ricos e vários, ainda estão em grande parte inexplorados. É de alta 

importância para seu presente e para seu bem-estar futuro, que a mente 

nacional esteja imbuída de ideias e princípios religiosos corretos, e estes 

deverão proceder, em primeiro lugar, das igrejas evangélicas de nosso país. 

Talvez, jamais tenha havido época mais oportuna que está para agirmos. 

(ASSIS, 1999:10) 

  

 Logo que chegou ao Brasil, Simonton pregou de improviso numa escola inglesa, de 

William Dreaton Pitt, e foi morar junto com seu sócio Esher (membro de uma Igreja 

Presbiteriana na Filadélfia, Estados Unidos), no bairro da Saúde.  

                                                           
13 Documento - Primeiro Seminário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos no Brasil, vol. IV, 1812. 
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 Com o intuito de executar com excelência seus deveres e obter a licença para ser 

professor nas escolas brasileiras, precisou aprender o mais rápido possível a falar e a 

escrever corretamente a Língua Portuguesa. Assim, a fim de aprimorar seus conhecimentos 

de português, passou a morar com a família do Sr. Patterson, em uma casa na qual todos 

falavam o idioma local. Em 22 de abril de 1860, cerca de oito meses após sua chegada, 

Simonton forma, em sua própria casa, uma sala de aula de estudos bíblicos e dá início às 

aulas da primeira Escola Dominical Brasileira. Essa classe era composta por cinco crianças 

e pode ser considerada a primeira entre vários trabalhos educacionais do Reverendo no 

Brasil. (FERREIRA, 1959) 

  A irmã Elizabeth, Lille, casada com o Reverendo. Alexander Latimer Blackford, foi a 

segunda mulher presbiteriana14 importante a ser mencionada nos registros/documentos da 

Igreja no Brasil15. Emigraram, conforme o planejado pela Junta das Missões Estrangeiras, 

para o Brasil, com o objetivo de ampliar os trabalhos missionários e educacionais, além de 

garantir a consolidação da Igreja.  (RIBEIRO,1981) 

O casal permaneceu na cidade de São Paulo até a morte de Simonton, quando 

resolveram retornar para o Rio de Janeiro. 

As esposas dos missionários aparecem, citadas nos documentos, trabalhando na 

educação, criando várias escolas e ministrando aulas de primeiras letras. Criaram uma rede 

de escolas decorrentes da organização da cultura norte-americana na América Latina, que 

no Brasil procurava atender os núcleos americanos, atrair as vanguardas culturais de São 

Paulo e as elites progressistas que não estavam comprometidas com o Império, ou Igreja 

Oficial.  

Algumas dessas esposas de obreiros fundadoras de escolas ou professoras: Mary 

Brown Morton, Sarah Lingtnel Lane (esposa do Reverendo Edward Lane, Agnes Morton 

Boyle (esposa do Reverendo John Boyle), Mary Hoge Wardlaw (esposa do reverendo 

George W. Butler), Kate E. Bias (esposa do Reverendo Frank A. Cowan), Katherine Hall 

Porter (esposa do Reverendo William C. Porter)16, Susan Carolina Porter Smith (esposa do 

reverendo John Rockwell).   

                                                           
14 Outras mulheres importantes: Ella G. Kinsley, casou-se com o Reverendo Francis J.C. Schneider; Martha Dale 

esposa do Reverendo Robert Lenington e Keziah Breward Gaston. 
15 Alexander Latimer Blackford, nascido em 6 de janeiro de 1829, formou-se em Teologia no Western 

Theological Seminary, em 1859. Ao se formar, inscreveu-se na Junta das Missões Estrangeiras. Por intermédio 

do Rev. J. Leighton Wilson conheceu Ashbel G. Simonton, quando este se preparava para partir para o Brasil. 

Desse encontro nasceu uma forte amizade entre eles, reforçada pelo casamento com Elizabeth Simonton, em 8 

de agosto março de 1860. Foi o segundo missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos a vir para o 

Brasil. 
16 Katherine Hall Porter fundou o colégio Americano de Natal, em 1895. 
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Figura 7: Katherine Hall Porter e William Porter contribuíram para a evolução da Educação no 

país. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste . 

   

 Na cidade de São Paulo, o casal Blackford, conviveu, com o Reverendo Simonton, 

durante um curto período, na casa de número 1, na Rua São José, atual Rua Líbero Badaró. 

Juntos, desenvolveram uma pequena escola de inglês, que iniciou seu curso com apenas 

três alunos, e construíram um depósito para guardar Bíblias impressas em português, 

enviadas pela junta Board of Foreing Missions of the Presbyterian Church de New York ao 

Brasil.17  

A casa, além de escola, também foi um local de pregação, mas não aparentava, pois, 

igualmente ao interior da província, não podiam parecer igrejas. A esse respeito existia uma 

proibição destacada no artigo 5o da Constituição Imperial de 25 de março de 1824. 

Blackford e Elizabeth, por dominarem melhor a Língua Portuguesa do que Simonton, 

substituíram-no na direção do trabalho missionário no Brasil, logo do retorno aos Estados 

Unidos, a fim de providenciar material impresso em Língua Portuguesa, com o intuito de 

facilitar os estudos no Brasil. (RIBEIRO, 1981) 

Blackford, após tornar-se viúvo, casou-se com Nannie Gaston. 

Em meio a esse contexto, em novembro de 1862, apresentou-se para o Sr. Blackford, 

um jovem rapaz de vinte e cinco anos para os trabalhos missionários e educacionais no 

Brasil, George Whitehill Chamberlain. Chamberlain, assíduo frequentador e adepto das 

missões, impressionou-se com os trabalhos missionários desenvolvidos no Brasil, decidindo 

                                                           
17 A junta Board of Foreign Missions of Presbyterian Church dos Estados Unidos era mantida pelas Igrejas 

Presbiterianas dos Estados do Norte. A junta das missões sustentada pelas Igrejas dos Estados do Sul era a 

Commitee of Nashvile. Ambas mantinham trabalhos no Brasil.  
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participar das atividades. Eles se revezavam na tarefa de consolidar as frentes de trabalho 

e, a cada dois meses, Blackford e Chamberlain prestavam auxílio aos outros missionários.  

Chambelain deslocou-se para os EUA, onde permaneceu por dois anos, a fim de 

buscar aperfeiçoamento teológico. Durante esse período, trabalhou, incansavelmente, na 

tarefa de angariar fundos para a missão brasileira, enquanto Blackford passou a realizar 

uma análise minuciosa sobre os obstáculos encontrados pelos norte-americanos no Brasil, 

chegando à conclusão de que a dificuldade encontrada era justificada pela alta porcentagem 

de analfabetos e carência de tecnologia. (RIBEIRO, 1981) 

Diante desse quadro de analfabetismo, os norte-americanos acreditavam que tinham, 

como único caminho para transformar o Brasil em moderno, a Obra Educacional da Igreja, 

por meio da evangelização.  

Mary Annesley Chamberlain e seu marido escolheram, a princípio, receber meninas de 

pais protestantes, nas dependências de sua casa, para ensinar as Primeiras Letras 

(RIBEIRO, 1981). A frequência dessas meninas às escolas locais era obstada pela 

intolerância religiosa.  Esse local, com o tempo, ficou conhecido por “Escolinha” e passou a 

incorporar também as meninas filhas de republicanos, abolicionistas e positivistas que 

sofriam os mesmos efeitos da intolerância religiosa nas escolas públicas.18  

 

Figura 8: Residência do Casal Chamberlain, na Rua Visconde de Congonhas do Campo- 
Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 

 

Os documentos/livros do Centro Histórico e Cultural Mackenzie trazem em suas linhas 

informações de que a Escola Americana foi criada obedecendo aos mesmos padrões de 

organização e pedagógicos dos Estados Unidos, além da valorização da participação 

intensa de educadoras mulheres. Narram, também que a “Escolinha”, em decorrência do 

                                                           
18 Nos livros de Atas da Igreja, o Reverendo Chamberlain relata suas preocupações relativas à intolerância 

religiosa no Brasil e o recrudescimento dessa atitude em virtude da adesão ao protestantismo de alguns 

personagens da corte, em Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. 
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excesso de procura por parte dos republicanos, não católicos, positivistas e protestantes, 

necessitava ampliar seu espaço físico, tornando-se alvo dos olhares da elite conservadora 

da província. Para tanto era fundamental encontrar um local mais amplo, assim como 

aumentar os trabalhos educacionais, proferidos por Chamberlain e sua esposa Mary 

Annesley.  

 

Figura 10: Mary Chamberlain. Fonte: Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 

Desejavam atender não só as meninas – mas também meninos que sofriam restrições 

nas escolas públicas. A construção dessa escola propiciou uma alternativa nova para a 

sociedade brasileira em busca de mudança, pois possibilitava aos setores progressistas da 

província a garantia de um ambiente de respeito a seus princípios.  

Esse estabelecimento transformou-se num local de manifestações do ideário 

progressista. A concepção protestante de que a instrução é um ato de fidelidade a Deus e 

de que o progresso da civilização garantia o apoio decisivo às vanguardas paulistas nas 

últimas décadas do século XIX, empenhadas ao combate ao obscurantismo. 

Os registros/documentos trazem o número de vinte e três mulheres presbiterianas do 

sul dos Estados Unidos (esposas de pastores, educadoras e evangelistas), dedicadas 

bravamente na transformação do Brasil.  Mary Annesley Chamberlain, se tornou exemplo 

das atividades educacionais, na capital paulista.  
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Também, nos relatórios dos livros de atas das sessões da Igreja Presbiteriana, 

aparecem narrativas de que Mary acreditava que apenas a memorização decorada de 

textos, o pronunciamento em voz alta de leituras e a cópia em tinta do que o professor 

escrevia a lápis não contribuía para o conhecimento.   

As diferenças entre os métodos pedagógicos de seu país de origem e aquele com o 

qual estava tomando contato, a partir da experiência com suas alunas, no Brasil, a 

incentivaram, a construir na “Escolinha”, os métodos norte-americanos.  

 Em todos os documentos, aparecem o método da leitura em silêncio e o estudo 

intuitivo, para o desenvolvimento do conhecimento. Essa prática era o ideal da moderna 

pedagogia em marcha, nos Estados Unidos, além da proposta de construção do 

conhecimento por meio da escola mista regida por professoras, para melhor sociabilidade 

de seus integrantes e o desenvolvimento do conceito de liberdade e bons costumes 

necessários para a construção de uma nação moderna.  

O trabalho educacional, desenvolvido por essa norte-americana, bem como a 

execução dos diversos trabalhos realizados pelos missionários presbiterianos e suas 

esposas no Brasil, contribuíram, significativamente, para a transformação dos métodos 

educacionais tradicionais e para a ampliação do trabalho feminino no espaço público 

brasileiro.  

Elas trouxeram visibilidade para as potencialidades femininas e respeito no seio da 

sociedade brasileira pois, os êxitos dos seus trabalhos, repercutiam em toda cidade e no 

interior de São Paulo, aumentando, a cada dia, os interesses da elite cultural e política da 

época em ampliar o espaço físico desses estabelecimentos de ensino e criar outras escolas 

nos mesmos moldes. As notícias circulavam em todos os meios de comunicação da época 

e, em pouco tempo, crianças de diversas famílias discriminadas social, étnica, religiosa e 

politicamente acabavam sendo matriculadas nesse estabelecimento de ensino. Fato que 

obrigou a família Chamberlain a ampliar suas dependências e a contratar mais professoras 

para a continuidade dos trabalhos.   

A junta missionária Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, 

percebendo a importância dos trabalhos das mulheres educadoras e missionárias, ofereceu 

e criou formas para arrecadação de quantias significativas para o empreendimento religioso.  

 

A Board de Nova York, ao aprovar a solicitação ao Rev. Chamberlain 
para organizar um colégio em caráter definitivo, deixou claro que a 
finalidade da Brazil Mission era a evangelização religiosa e, 
eventualmente, o ensino teológico, porém não negaria auxílio ao 
ensino leigo no Brasil, uma vez que isso fosse de extrema 
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necessidade, pois considerava o ensino de menores, em idade 
escolar, atribuição do Estado Brasileiro. (GAECEZ, 1969: 26) 

 

Os objetivos principais dessas missões eram a evangelização do território brasileiro 

e expansão dos ideais norte-americanos nos continentes americanos.   

A participação feminina nesse processo é acompanhada de relatos sobre seus 

maridos reverendos e líderes missionários. Dessa forma, as fontes de pesquisa exploradas 

foram, desde pequenos fragmentos escritos em jornais da igreja, atas, cartas, diários 

pessoais e de classe até fotografias. 

Com os financiamentos promovidos pelo Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church, as mulheres puderam adensar os trabalhos no campo da alfabetização 

de adultos, destinado às pessoas que desejavam entrar para a Igreja e necessitavam 

aprender a ler para entender a Bíblia. Duas professoras em especial foram responsáveis por 

essa missão: Miss Mary Dascomb e Miss Harriet Greemann. 

 Mary Dascomb havia iniciado seus trabalhos como missionárias no Brasil, em 1869, 

mas em 1871, conjuntamente com Harriet Greemann, professora de caligrafia, foi atuar 

como professora na “Escolinha”, que nesse período recebeu o nome de Escola Americana.19  

 

               Figura 11: Mary Dascomb: uma das primeiras professoras da Escolinha de Mrs 

Chamberlain. Fonte: Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 

 

Essas duas mulheres receberam ajuda de mais outras duas professoras que, à 

semelhança delas, destacaram-se na época: Adelaide Molina e Palmira Rodrigues. Os 

trabalhos educacionais das quatro ampliaram a representação do “ser” professora no seio 

                                                           
19 Mary Dascomb atuou também como educadora no estado do Rio de Janeiro e nas cidades de Rio Claro, 

Brotas e Botucatu, no estado de São Paulo. No estado do Paraná, atuou em Curitiba, local de suas últimas 

atividades educacionais, falecendo em 1917. 
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da elite brasileira e dotaram de moralidade, cristandade, higiene e civismo o imaginário 

social da época. 

 

 

Figura 12: No primeiro plano, no centro da foto está a Senhora Palmyra Rodrigues, 

foi auxiliar de Mary Dascomb. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara 

d'Oeste. 

 

A Escola Americana passou a receber todos aqueles que desejavam estudar, 

independentemente de condição racial, religiosa, ou política, tornando-se um local 

revolucionário e inovador.  

O Reverendo, George Chamberlain, ocupava o cargo administrativo de diretor, e 

Miss Mary Dascomb, de diretora Interna, auxiliada pela professora Palmyra Rodrigues. 

No corpo docente, encontravam-se professoras, a maioria formada nos Estados 

Unidos, em Matemática, Miss Parker Dascomb; História, Miss Palmyra Rodrigues;  

Geografia, professora. Adelaide Molina; Francês e Música, Senhora Mary Anneley 

Chamberlain; Inglês, Miss Harriet Greemann; Caligrafia e Português, professor Julio Ribeiro 

(Em 1874, Miss Greemann foi substituída pela missionária Dona Elmira Kuhl).  

Elmira Kuhl chegou ao Brasil em maio de 1874, trabalhou na cidade de Rio Claro e, 

posteriormente, foi transferida para a cidade de São Paulo.  Desenvolveu as atividades junto 

à Escola Americana, como diretora do internato de meninas e, após essa intervenção, 

prosseguiu com seus trabalhos em outras cidades; em 1892, assumiu a direção da Escola 

Americana de Curitiba. 

O incentivo da coeducação dos sexos nesses estabelecimentos de ensino, formando 

classes mistas e apresentando críticas a respeito da separação dos meninos e meninas em 
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escolas diferentes, com especializações diversificadas, impregnou, de forma renovadora, as 

ideias republicanas e positivistas nas mentes dos jovens que, cada vez mais, desejavam 

estudar nesses locais.  

Segundo os registros, em livro designado ao assentamento de ofertas espontâneas, 

para a manutenção do culto religioso, realizado pelo Reverendo Chamberlain, encontram-se 

ações de mulheres brasileiras, como Dona Maria Antonia da Silva Ramos, Baronesa de 

Antonina, que para custear os estudos das duas filhas de sua escrava, contribuiu com 

somas em dinheiro e terrenos. Essas contribuições e arrecadações fizeram com que a 

Escola Americana mantivesse o internato para as meninas aberto até 1877.  

Dona Maria Antonia da Silva Ramos, interessada na manutenção e ampliação do 

espaço físico da escola, vendeu uma parcela da área de sua chácara e doou outras três 

áreas na região à Board de Nova York. O êxito desse internato feminino fez com que fosse 

idealizada a instalação de outro, só que agora masculino, para atender os meninos do 

interior da cidade de São Paulo.  

Nesse ano, nasceu o Jardim de Infância da Escola Americana, dirigido pela 

educadora Miss Phebe Thomas, conjuntamente com as professoras norte-americanas Miss 

Lobb e Miss Mary Lenington.  

 

Figura 13: Miss Phebe Thomas: primeira diretora da Escola Americana, em 
1877. - Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste. 

 

A Brazil Mission, observando os êxitos dos trabalhos na educação no país, por meio 

desses internatos e pela boa formação e trabalho de suas professoras resolveu, então, 
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financiar, na cidade de São Paulo, a Escola Normal (Training School) para formar as 

educadoras, e um curso superior, o Curso Superior da Escola Americana.  

Concluída essa etapa, o departamento educacional da Brazil Mission recebeu visita 

de uma comissão de educadores, indicada pela Board para analisar os êxitos desses 

trabalhos no Brasil. O objetivo era a ampliação dos projetos com a construção de uma 

escola de Engenharia para atender as necessidades técnicas do período. O Sr. Horácio 

Lane deslocou-se para os Estados Unidos, a fim de mobilizar a Board of Foreign Missions of 

the Presbyterian Church a realizar mais doações para o ousado projeto. Segundo 

documentação, foram doados cerca de trinta mil dólares à Igreja Presbiteriana de Nova 

York, pelo falecido John Mackenzie, que havia deixado, em seu testamento, uma 

considerável quantia para cada uma de suas irmãs solteiras e outra para a ampliação da 

escola no Brasil. Com esse recurso, foi construído um edifício denominado Mackenzie, nas 

terras compradas e doadas por Dona Maria Antonia da Silva Ramos, no bairro denominado 

alto de Higienópolis, pelos cientistas higienistas da época.  

Desse momento em diante, a obra educacional do Brazil Mission, na cidade de São 

Paulo, passou a se denominar Mackenzie. Segundo livro de matrículas, nesse período, a 

escola tinha 191 alunos de ambos os sexos, dos quais 77 gratuitos, matriculados nos cursos 

primário e secundário.  

 Os passos seguintes foram a reorganização do curso da Escola Americana em sete 

séries secundárias, que sobrepôs a três classes de nível complementar, também o 

estabelecimento de uma classe de Língua Inglesa, o Kindergarten e outra para o ensino 

normal. Cada turma de alunos foi entregue a uma professora, que se responsabilizou pela 

sua formação pedagógica e moral.  

No ano de 1887, Miss Ella Porter foi a encarregada do curso de Inglês; Adelaide 

Molina, América B. d’Oliveira e Benedito Ferraz de Campos, das classes de Primeiras 

Letras;  Miss Mary Dascomb, Geografia, Inglês e Matemática;  Miss Elmira Khul, Desenho e 

Doutrina Cristã; Palmira Exel e Miss Effie Lenington, Música; e o próprio Lane, Ciências 

Naturais e Filosofia, além das aulas do Curso Normal. 

Na classe de Kindergarten, iniciava-se o aprendizado aos moldes norte-americanos 

de fato, com leitura e escrita objetivas e orais. Para as meninas, a educação caminhava por 

etapas: começavam com trabalhos manuais e desenhos com talagarça; depois, passavam 

para o aprendizado da leitura e escrita; quase imperceptivelmente, aprendiam o valor das 

letras e com elas compunham as frases. A escola mantinha aulas das segundas às sextas-

feiras, com folga semanal no sábado, em lugar da tradicional quinta-feira; férias longas nos 

meses de verão e um período curto no inverno. 
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Os trabalhos educacionais e evangélicos repercutiram, significativamente, na reforma 

educacional que estava sendo trabalhada no país durante a segunda metade do século XIX. 

No Brasil como um todo, foi ampliado o trabalho feminino na educação, em diversas 

instituições, públicas ou particulares. O diretor da Escola Normal Caetano de Campos, em 

1890, trouxe ao corpo docente duas mulheres em cargos destacados no ensino público, 

Dona Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, para a administração da Escola Modelo e a 

norte-americana Miss Márcia Brown, para a parte técnica e direção da escola pública. Miss 

Brown também assumiu a responsabilidade de administrar a Escola Normal do Mackenzie 

College. ( RIBEIRO, 1981) 

 

Figura 14: Miss Márcia Brown. Fonte: Centro de Memória do Colégio Miss Brown. 

 

Fernando Dagama chegou ao Brasil, como missionário da Igreja do Norte (PCUSA), 

em outubro de 1870, arrolado pelo Presbitério do Rio de Janeiro. Casou-se com Eulália 

Rosa Câmara, e foi o segundo missionário presbiteriano português da cidade de Illinois 

encaminhado ao Brasil (o primeiro foi Emanuel N. Pires). Em 1856, encontrou seu irmão 

Francisco e a família, que já haviam se estabelecido no Rio de Janeiro a convite do Rev. 

Kalley.  

Francisco era membro fundador da Igreja Evangélica Fluminense. Fernando 

trabalhou na capital do Império, auxiliando o Rev. Alexander L. Blackford nos bairros de São 

Cristóvão, São Francisco Xavier e Saco do Alferes. Em 19 de março de 1872, tomou parte 

na organização da Igreja Presbiteriana de Petrópolis, ao lado do Rev. Blackford e, em maio 

de 1872, seguiu para Campinas, Limeira, Rio Claro e Brotas. Nessa última cidade, foi 

recebido pela Sra. Martha Lenington e pela missionária Mary P. Dascomb, que trabalhavam 

como educadoras.  

Embora tenha despertado o interesse pelo magistério em sua esposa, Dagama, 

continuou a sua viagem evangelística em direção ao sul, passando por Piracicaba, Santa 

Bárbara, Capivari e Itu, chegando por fim a Sorocaba. Fixou-se em Brotas, substituindo o 

Rev. Robert Lenington, cidade que se tornou o centro da evangelização do Oeste de São 

Paulo. Visitou as congregações rurais de Bom Jardim, Boa Vista do Jacaré, Água Branca, 
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Dois Córregos, São Carlos do Pinhal e Rio Novo (Avaré). Organizou a igreja rural de Rio 

Novo e estabeleceu uma escola, que ficou a cargo do futuro pastor João Vieira Bizarro, e, 

em Rio Claro, organizou a Igreja, fundando, também, uma escola primária, na qual passou a 

trabalhar a missionária Mary Dascomb. O colégio de Rio Claro também recebeu o auxílio da 

missionária Elmira Kuhl. Além da escola primária dirigida pelas missionárias Mary Dascomb 

e Elmira Kuhl, Dagama iniciou, em 9 de janeiro de 1877, um Internato para Crianças Pobres 

e Órfãos. 

  

 

 Figura 15: Elmira Kuhl e Mary Dascomb. Fonte: Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie.  

 

O objetivo do Internato era que essas crianças passassem três anos num regime 

rigoroso de estudo, trabalho e instrução religiosa e depois voltassem às famílias e 

comunidades como pequenos evangelistas. Ele reconhecia a importância das professoras 

primárias. Organizou as igrejas de Araraquara (3-6-1879), Pirassununga (10-1-1885) e Boa 

Vista do Jacaré (27-9-1891). Como o missionário escrevia relatórios detalhados de seus 

trabalhos evangélicos e atividades educacionais ao periódico The Foreign Missionary, sua 

trajetória pôde ser estudada.  

No dia 8 de janeiro de 1885, sob a liderança de D. Eulália Dagama20, foi fundada em 

Rio Claro, a Sociedade de Senhoras “Boa Esperança”, a segunda do Brasil. O casal 

Dagama teve quatro filhas: Verlinda, Sofia, Leonor e Paulina. Paulina casou-se com o Rev. 

                                                           

20 A primeira Sociedade Feminina da qual se tem documentos é a do Recife, PE, criada em 11 de novembro de 

1884, com o nome de “Associação Evangélica de Senhoras”, e tendo por finalidade realizar estudos bíblicos e 

arrecadar fundos para auxiliar os necessitados e a Igreja. Sua primeira Presidente foi Carolina Smith. A 

segunda, surgiu logo a seguir, em Rio Claro, SP, no dia 08 de janeiro de 1885, que primeiramente chamou-se 

Sociedade Boa Esperança, sendo presidida pela senhora Eulália Dagama, esposa do Rev. João Fernandes da 

Gama. Em 1908, a sociedade passa a chamar-se Sociedade Auxiliadora de Senhoras Eulália Dagama. Muitas 

outras foram se organizando; não havia, porém, contato entre elas. As atividades dependiam somente do 

espírito de iniciativa das senhoras locais. 
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Manoel Antônio de Menezes. Verlinda, Sofia e Leonor trabalharam como missionárias norte-

americanas, na Sociedade de Senhoras. 

Entre as mulheres educadoras protestantes brasileiras, destaca-se Luíza Pereira de 

Magalhães, esposa do Rev. Eduardo Carlos Pereira que, após estudar em Genebra e 

trabalhar como governanta, transferiu-se, com seus pais, para o Rio de Janeiro. Nessa 

cidade, trabalhou como professora das crianças de uma família da elite carioca. Em São 

Paulo, foi contratada para lecionar na Escola Americana e, após seu casamento, deslocou-

se acompanhando seu marido para as cidades de Lorena e depois Campanha, em Minas 

Gerais.  

Outra brasileira importante foi Alexandrina Teixeira da Silva Braga, esposa do Rev. 

João Ribeiro de Carvalho Braga, que residiu em Rio Claro, Botucatu, Sorocaba e depois 

Niterói. Ela também foi professora da Escola Americana e escreveu um livro denominado 

Comparação da Doutrina da Igreja Romana com as Santas Escrituras, além de traduzir, com 

o esposo, o Dicionário Bíblico de Davis, publicado mais tarde pelo filho Erasmo, em 1927.  

A esposa do líder presbiteriano brasileiro Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis, Maria 

Fonseca, conhecida como Mariquinhas, criou quatorze crianças órfãs e foi reconhecida 

também como verdadeira mulher protestante, dedicada às tarefas do lar e à educação.  

Em 1878, a Igreja Presbiteriana recebeu a adesão de mulheres da elite paulista, 

enriquecida com o café: a irmã do Marquês do Paraná e do Barão de Santa Maria, Gabriela 

Carneiro Leão, sua filha Henriqueta Augusta Soares do Couto; Ana Rita Vieira Ferreira Pinto 

e suas filhas Luíza e Estefânia; Rosa Edite de Souza Ferreira, da elite de São Luís do 

Maranhão; Maria Antônia da Silva Ramos, filha do Barão de Antonina e Senador do Império 

e a sua neta Ernestina Rudge da Silva Ramos.  

As experiências dessas mulheres presbiterianas brasileiras não foram diferentes de 

suas conterrâneas norte-americanas: todas tiveram, como ideal, ser educadoras e ampliar 

as funções femininas numa sociedade carente de conhecimento.  

 

 1.3 Batistas 
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Figura 16: Colégio Batista de São Paulo. Fonte: Centro de Memória do Colégio Batistas. 

 

 As batistas também sentiram a discriminação e o preconceito contra as crianças 

filhas de protestantes, no Brasil. Também deram continuidade aos trabalhos na área 

educacional propostos pelos norte-americanos protestantes em todo o país.  Reconheceram 

o êxito dos trabalhos exercidos pelas mulheres presbiterianas e metodistas na formação das 

crianças e nos métodos pedagógicos empregados com eficiência. 

 O Pastor Bagby e sua esposa Anna L. Bagby, diante dos resultados positivos 

encontrados, iniciaram seus trabalhos permanentes de evangelização e educação no Brasil. 

Acreditavam que essa evangelização dependia consideravelmente do sucesso empreendido 

na área da educação. 

Assim, a proposta de trabalhar com alto nível intelectual levou os batistas norte-

americanos a adquirir algumas consideráveis facilidades de penetração na ação 

evangelizadora entre os nacionais e falar de planos educacionais, no início do século XX, no 

Brasil.  

O binômio evangelismo e educação norteou, desde o primeiro momento, a decisão 

dessa obra conjunta dos batistas americanos e brasileiros. Anna Luther Bagby, por não 

poder atuar como pregadora, em razão das restrições ao ministério feminino, pode fazê-lo 

com tranquilidade e eficiência por meio dos trabalhos educacionais e abertura da escola 

batista.  

Nos registros/documentos estudados, como atas de reuniões da Igreja, jornais e 

periódicos da época, pareceres e livros, encontram-se as recomendações relativas à 

educação voltadas para a motivação quanto à abertura da escola e da Igreja Batista no país.  

A escola se caracterizou pela garantia do espaço físico para a evangelização. 

Nesse sentido, as pioneiras norte-americanas batistas, por meio de suas tarefas 

educacionais relacionadas à questão do analfabetismo, também iniciavam seus trabalhos de 

evangelização. A tarefa de criar um ambiente evangélico de ensino positivo para as crianças 

era destinada às mulheres. 
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Os principais enfoques propostos pelas missionárias americanas batistas eram a 

fidelidade ao Evangelho e a apresentação de Jesus como mestre por excelência, para as 

crianças, a partir da coeducação, atividades extraclasses, ilustração dos princípios de 

organização e métodos, respeito à liberdade religiosa, preocupação com os alunos carentes 

e órfãos, seriedade no cumprimento das obrigações, currículo dinâmico, visando adaptar a 

criança ao meio físico, intelectual e espiritual.  

 Iniciaram os primeiros trabalhos mediante a abertura de algumas escolas por 

membros da Igreja e missionárias que experimentaram uma série de fracassos até 1907, 

com a criação da Sociedade Educandária da Convenção Batista Brasileira.  A partir desse 

momento, inaugura-se efetivamente a obra educacional batista no Brasil. 

Nos Livros/Relatório sobre Educação da 10ª Reunião da Convenção Batista 

Brasileira, realizada na Igreja Batista da Liberdade/SP de 22 a 25 de junho de 1916, p. 5 e 6, 

aparecem a aprovação de planos quinquenais de educação, em 1916, nos quais 

estabeleceram algumas metas a serem alcançadas até 1920.  

O plano previa a utilização de métodos modernos de instrução e equipamentos, bem 

como ideais elevados de moral a serem passados aos alunos; destacava a necessidade de 

não deixar de buscar professoras de excelente formação, a fim de realizar um bom trabalho. 

Os batistas não desejavam concorrer com as escolas do Estado; advertiam, no entanto, que 

as instituições de ensino do governo não faziam a educação moral adequadamente e que, 

nesse particular, os colégios batistas eram os que possuíam condições de trabalho eficiente.  

O projeto mencionava a necessidade de adaptação de cursos segundo as 

localidades e necessidades da região e destacava a importância do currículo. Propunham 

um processo de adaptação para a escola, com a manutenção das crianças no Jardim de 

Infância; em seguida, curso primário de cinco anos e curso complementar para crianças de 

onze e doze anos. O internato era sugerido como uma boa forma de a Instituição prestar 

serviço para a sociedade, oferecendo oportunidades para os estudantes mais carentes, 

assim como o Curso de Pedagogia proposto para a formação de professores, para as 

escolas batistas, e preparação adequada para líderes e pastores, objetivando trabalhos nas 

igrejas. 

As missionárias batistas se preocupavam, permanentemente, com o alto índice de 

analfabetismo no Brasil, pois essa situação as colocava frente ao desafio de primeiro 

ensinar a ler para, depois, pensar em anunciar a salvação. Diante de tal situação, os 

missionários recorreram à Junta de Richmond com o intuito de obterem financiamentos para 

os trabalhos no país. Como a resposta se fez esperar, muitos missionários utilizaram 

recursos próprios para iniciarem as primeiras escolas, o que justifica a simplicidade e o 

tamanho reduzido das primeiras escolas batistas.  
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Depois de alguns anos de trabalho e do aparente sucesso desenvolvido por essas 

pequenas e simples escolas, a Junta de Richmond reconheceu a importância da iniciativa 

batista e decidiu investir na educação.  

As primeiras escolas foram edificadas no Rio de janeiro, em 1888, por intermédio dos 

trabalhos da missionária Maggie Rice; em Salvador, em 1894; em Campos, em 1895, com 

Da. Emma Ginsburg, esposa do missionário Salomão Ginsburg; em Belo Horizonte, em 

1898, a partir da dedicação de duas jovens americanas21.  

Na Bahia, mais tarde, novas tentativas de implementar escolas no Brasil resultaram 

na consolidação do Colégio Taylor-Egydio, em funcionamento até hoje. Esse colégio surgiu 

da iniciativa de uma educadora chamada Laura Boston Taylor, missionária que se 

empenhava em arrecadar fundos para viabilizar os empreendimentos escolares na ocasião.  

Em razão desses interesses, essa jovem encontra um fazendeiro recém-convertido, 

Egydio Pereira de Almeida, que contribui para a concretização do projeto educacional. Laura 

Boston Taylor propõe a fundação de uma escola. No início, chamava-se Colégio Americano 

Egydio; mais tarde, passa para Colégio Taylor-Egydio.  

É importante observar que Laura era contra o ensino gratuito, inclusive para os filhos 

de batistas; para a missionária, o valor educacional deve ser respeitado e gratificado, 

mesmo que simbolicamente.  

A Junta das Missões Nacionais, desde os primeiros momentos, desenvolveu 

trabalhos destinados às obras de cunho social, administrando creches, lares para crianças 

órfãs, trabalho com idosos, recuperação de doentes, meninos de rua, portadores de 

deficiências audiovisuais, profissionais do sexo e hospitalizados, além da preparação 

técnica profissional, como marcenaria, trato com animais e trabalho em sítios. Nessas 

tarefas, a participação feminina destacava-se e era valorizada. (SCHWARTZ: 

MINARDI:PASCAL, 2010). 

Outra instituição educacional batista antiga é o Colégio Batista de São Paulo, 

fundado pela educadora Anna Luther Bagby, depois de realizar trabalhos juntamente com 

seu marido em Salvador, Bahia e Rio de Janeiro.  

O casal Bagby chegou ao Rio de Janeiro como missionários americanos da Junta de 

Richmond. Segundo relatos escritos no diário do missionário, logo que ancorou nas águas 

da Guanabara, declarou que o Brasil era a terra a que foi predestinado para viver: era linda 

e cheia de amor e que as súplicas a Deus não se limitavam apenas ao território brasileiro, 

                                                           
21  Foram encontrados registros somente com citações sobre os trabalhos executados por essas 

missionárias. 
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mas que atingiam todas as regiões da América do Sul. Afirmaram que, a partir daquele 

momento, iniciavam a tarefa de evangelização e educação, em terras brasileiras.22 

Ainda no Rio de Janeiro, o pastor e sua esposa encontraram a educadora Mary Ellis 

Mclntire, da cidade de Santa Bárbara D’Oeste, e estabeleceram relacionamento duradouro. 

Mary Ellis Mclntire pertencia à Igreja Presbiteriana e era responsável pelo Colégio Progresso 

Brasileiro. 

Na cidade de São Paulo, Anna tomou conhecimento do desejo da educadora 

McIntire de vender a Escola Progresso Brasileiro, de sua propriedade, fundada em 

Campinas e transferida, anos mais tarde, para a capital. Entrou em contato com a União das 

Senhoras Batistas do Sul dos Estados Unidos, a fim de viabilizar a compra do imóvel e 

realizar seu sonho de edificar uma escola no Brasil. Estabelecidas as bases de compra, a 

professora Bagby adquiriu a escola e, após algum tempo, comprou a sede própria na Rua 

Dr. Homem de Mello, no Bairro das Perdizes, onde se encontra até hoje. 

No início, a escola apresentava problemas financeiros e, para aumentar a receita e 

solucionar o déficit, Anna criou, como nas protestantes, o Jardim de Infância. Para o 

desenvolvimento desse trabalho, convidou a professora Hortência Smith, metodista que, 

naquela ocasião, procurava colocação.23 A escola experimentou um período de expansão, e 

a diretora alterou a utilização dos cômodos da casa para responder à demanda crescente.  

Anna acreditou no empreendimento e inaugurou um sistema de transporte escolar 

para os alunos, facilitando ainda mais o ingresso de crianças batistas distantes das 

instalações do colégio. Alguns anos depois, a partir do auxílio oferecido pela Junta de 

Richmond, desenvolveu o projeto de instauração de um internato feminino com o objetivo de 

abrigar alunas, formar futuras educadoras e ensinar a Bíblia. 

Anna Luther Bagby, preparada pelos cursos superiores do Baylor College, no Texas, 

e pela Escola Nova de John Dewey, organizou um eficiente programa de ensino no Colégio 

Batista Brasileiro na cidade. A educação desenvolvida por essa educadora encarnava a 

missão batista de evangelizar mediante o processo educacional. A Bíblia era diariamente 

ensinada, embora os demais colégios protestantes buscassem preservar a liberdade 

religiosa.  

A educação, nesse colégio, inicialmente era voltada ao elemento feminino, porque os 

batistas idealizadores do empreendimento não possuíam verbas suficientes para a 

ampliação das dependências do imóvel. Durante algum tempo, as dificuldades financeiras 

os obrigavam a investimentos pessoais. Contudo, assim que esses problemas estruturais se 

                                                           
22 Relato mencionado em entrevista realizada junto a parente da missionária Anne Bagby. 
23 Histórico da Professora Anna Luther Bagby, foi encontrado no documento/ relatório do Prof. Silas Botelho, 

prestado à Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada de 23 a 28 de janeiro de 1952, no Jubileu do 

Colégio Batista, p. 26. 
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resolveram, a expansão da escola pôde ser realizada e o projeto da coeducação, 

característica da educação norte-americana, concretizado.  

A coeducação nas escolas batistas, definia-se segundo os princípios do Colégio 

Batista Shepard: a educação mista era aceita apenas até os dez anos de idade, a inspeção 

dos alunos deveria ser rigorosa, assim como a vigilância no contato entre os ambos os 

sexos, o que explica a construção de recreios separados e fiscalização rigorosa das 

meninas e meninos.  

As diretrizes da educação do Colégio Batista de São Paulo foram determinadas a 

partir de uma assembleia realizada pela Convenção Batista Brasileira, em 1916, em São 

Paulo, e seguidas durante muitos anos. 

Com o crescimento do colégio, a Junta Richemond, órgão agenciador e mantenedor 

da obra batista no Brasil, encaminhou, para assumir a direção, o casal de missionários 

norte-americanos Ingram. Anna L. Bagby afasta-se do colégio, reconhecendo que a obra 

estava consolidada e enraizada no seio da sociedade paulistana.  

Contudo, a visão dos missionários batistas americanos e da Junta passa a ser outra: 

depois de perceberem os resultados eficientes do empreendimento da professora Bagby e 

de experimentarem o sucesso da educação norte-americana no Brasil, passam a financiar, 

investir e incentivar outras obras educacionais no país.  

A filha de Anna, Alice Smith, e seu genro, Harley Smith, fundam o Colégio Batista de 

Porto Alegre, e uma série de novos incentivos passam a ser destinados à implementação da 

educação americana protestante batista no Brasil. 

Assim, verifica-se que o trabalho missionário dessas norte-americanas, por meio da 

obra educacional batista no Brasil, desde os primórdios, procurou aliar à educação a 

necessidade de evangelização, a partir de instalações de escolas dominicais nas igrejas e 

escolas primárias para a formação das primeiras letras. (MACHADO:74) 

                                                            

E/imigração norte-americana para o Brasil 

2.1 Alternativa Brasil.   

As fontes pesquisadas no Acervo do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, foram 

entrelaçadas com atas das câmaras municipais, crônicas escritas por norte-americanos e 

brasileiros, documentação cartorial e das Igrejas, arquivos privados pessoais, como diários e 

arquivos fotográficos.  
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Os arquivos privados pessoais, são diários, que descrevem sob o olhar de quem 

vivenciou o acontecimento, o processo imigratório para o Brasil. Essas narrativas foram 

acompanhadas por documentos oficiais e estudos de pesquisadores sobre a e/imigração 

norte-americana para o país.  

Verificou-se nos registros/documentos os princípios centralizadores dos nortistas e 

expansionistas sulistas para além das suas fronteiras, também, os valores cristãos 

protestantes e o Destino Manifesto.  

O historiador Assis (1999), destaca que, na América do norte, durante o século XIX, 

o protestantismo ganhava adeptos e crescia nos meios acadêmicos. Educadores e 

estudantes tornavam-se pastores e missionários.   

No século XIX, ocorreram vários avivamentos nos Estados Unidos da 
América. Em Rochester, no estado de Nova York, cem mil pessoas 
tornaram-se membros de igrejas no ano de 1830. Entre esses novos 
membros, centenas faziam parte como professores ou estudantes da 
universidade local, e cerca de quarenta deles tornaram-se pastores 
missionários com objetivos de expandir a fé protestante para outros países. 
(ASSIS, 1999: 5) 

 

As propostas dos nortistas e sulistas, mesmo sendo impulsionadas por contradições 

ideológicas (sulistas escravocratas e nortistas liberais), convergiam na ideia de ampliar seus 

territórios físicos e culturais sobre as comunidades latinas. As posses da Flórida e da 

Califórnia são exemplos desse objetivo e mentalidade. As faixas limítrofes do país foram 

ganhando contornos impulsionados pelo expansionismo geográfico, pelos desígnios de 

Deus e por meio da ideia de processo civilizatório do Destino Manifesto. (SCHWARTZ; 

MINARDI; PASCAL, 2010) 

 Os documentos oficiais das Câmaras Municipais das cidades americanas, 

investigados, trazem explicitamente em seus discursos, a crença na superioridade norte-

americana no tocante aos seus valores e fé protestante.  

 A pesquisadora Ana Maria Costa Oliveira, em seu livro: O Destino (não) Manifesto: 

os imigrantes norte-americanos no Brasil, explica que a historiografia brasileira e norte-

americana, em decorrência da falta de fontes organizadas sobre os aspectos cotidianos, 

memória e experiências, centralizou as problematizações sobre o conceito de fronteira e a 

tese do Destino Manifesto baseada na visão expansionista, sobretudo em relação à América 

Central. (OLIVEIRA, 1995) 

Esse foco foi o norteador dos estudos sobre a imigração norte-americana no Brasil 

até a década de 1990. (OLIVEIRA, 1995) 

 Cartas dos pioneiros, guardadas em arquivos, já estudadas por Ana Maria Costa 

Oliveira (1995), confirmam a necessidade dos grupos nortistas e de ex-confederados em 
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buscar estabilidade social e econômica nas novas terras. Procuravam melhores condições 

de vida após a Guerra de Secessão.  

Esses imigrantes encontravam nas lideranças dos emissários e mandatários, que 

faziam contratos com o governo brasileiro, a possibilidade não só de conquistar a 

estabilidade econômica como, também, o desejo de realizar seus sonhos de missionar em 

outras terras.  Sonhos estes, endossados pela crença de que a utilização de terras pelos 

anglo-americanos era inevitável e assegurada pelo “Direito Natural”. (SCHWARTZ; 

MINARDI; PASCAL, 2010). 

Os documentos Annais da Igreja Presbyteriana de São Paulo, anos 1830- 1903, 

apresentam o deslocamento de norte-americanos e o estabelecimento em terras brasileiras 

desde antes da Guerra Civil Americana.24  

Segundo Oliveira (1995), os líderes do movimento expansionista e colonizador, 

mapearam a natureza do solo brasileiro, com o intuito de ocupação de territórios, 

principalmente na região do Amazonas: 

Toda a terra às necessidades dos homens em geral, dá a cada povo direito 
de se apropriar de um país apenas pelo uso que dela faz, e não para 
impedir que outros dela tirem proveito. O direito das Gentes reconhecerá, 
portanto, a propriedade, e a soberania de uma nação apenas sobre países 
que ela terá ocupado realmente e de fato, nos quais terá formado um 
estabelecimento ou dos quais fará uso real. (OLIVEIRA, 1995:110) 

  Assim, deslocar-se por terras brasileiras ao redor de regiões vastas, como 

Santarém, região do Amazonas, Vale do Rio Doce, Vale do Ribeira e Vila de Santa Bárbara 

respaldava-se no imaginário e nos projetos americanos articulados sobre a proposta, de um 

lado, do homem branco de civilizar por meio da ideia construída da sua superioridade e, de 

outro, na busca de espaços, para aumentar suas fronteiras.  

 Os registros/relatórios de J. D. B. de Bow (viajante explorador norte-americano), 

trazem a frase: Temos um destino a cumprir, um destino manifesto sobre o México, sobre a 

América do Sul, sobre as Índias Ocidentais e o Canadá. Também, os documentos do 

viajante e líder do movimento expansionista e colonizador E. Mattew F. Maury, afirmam que, 

o projeto a ser criado, consistia na formação do “Mediterrâneo Amazônico”, no Vale 

Amazônico, com negros trabalhando na velha estrutura escravocrata.  

 Os Annais da Primeira Igreja Presbyteriana de São Paulo (1863-1903), trazem a 

existência de registros cartoriais que mostram que, para a concretização desses objetivos, 

foi necessário fazer uma regulamentação, por meio de acordos, que permitisse a abertura à 

navegação do rio por estrangeiros. O governo de Washington enviou o General James 

                                                           
24 As narrativas foram encontradas nos Annais da Primeira Igreja Presbyteriana de São Paulo (1863-1903).  
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Watson Webb no intuito de acertar os detalhes desse acordo junto a corte brasileira e, o 

Major Hasting, como planejador de uma colonização americana, na Amazônia.  

As atrações geográficas, os planos utilitaristas, acrescidos pelas medidas do governo 

brasileiro interessado no povoamento da região, tornaram-se a válvula motriz do plano de 

ocupação da região pelos norte-americanos (SCHWARTZ; MINARDI; PASCAL, 2010). 

A pesquisadora Norma de Azevedo Guilhon em Confederados em Santarém, 

apresenta documentos que confirmam a ação do Governo Imperial em facilitar a entrada dos 

fluxos de sulistas, financiando passagens, fornecendo hospedagem provisória e 

alimentação, até que se estabelecessem, definitivamente, em alguma colônia. O objetivo 

dessa facilitação era que esses imigrantes se fixassem, definitivamente, no município de 

Santarém.  A imprensa oficial local, o Jornal Diário de Belém, descreveu que, a primeira leva 

de imigrantes que se deslocou para a cidade, contava com cem norte-americanos. 

(OLIVEIRA, 1995:101) 

Os estadunindenses foram atraídos pelo vale amazônico, não apenas pelas 

esperanças criadas e recriadas pela propagação das vantagens no “Eldorado Brasileiro” 

mas, fundamentalmente, pela expansão das ações missionárias na região, iniciadas desde 

1835, comprovada, por meio da frase: In 1835, American Methodism sent out Fountain E. 

Pitts to exploret the territory and make a report to prospect for missionary interprise in Brazil. 

(GUILHON, 1975: 130). 

 O Documento - Coleção das Leis da Província do Gram Pará: Tomo XXVII: Primeira 

Parte, Anno 1865, faz menção a primeira viagem de Hasting pela região no ano de 1866. 

Narra o fracasso da empreitada devido a uma epidemia de febre amarela que se alastrou 

entre o grupo de trinta e cinco imigrantes que o acompanhava. Afirma que, a segunda 

tentativa, foi no ano seguinte, e que esta foi vitoriosa. Contou com um grupo bem maior, 

mas repleta de imprevistos que acentuaram o espírito aventureiro desses imigrantes. O 

embarque, segundo o documento, foi programado no mesmo local da primeira viagem, no 

vapor “Red Gauntler” carregado de provisões e máquinas agrícolas e, teve de ser adiado, 

causando transtornos e decepções. O vapor havia quebrado, deixando os viajantes 

impedidos de prosseguir para seus destinos. A alternativa escolhida foi a compra de 

passagens em outra embarcação, o vapor “South América”, que fazia escala em Belém. 

Desse vapor desembarcaram cento e vinte imigrantes na região, e setenta e dois 

escolheram prosseguir até o Rio de Janeiro. As famílias, que estavam nessas embarcações, 

eram provenientes de vários estados americanos e obrigatoriamente tinham que rumar para 

as áreas que lhes haviam sido reservadas nos contratos estabelecidos pelos agenciadores, 

tanto norte-americanos como brasileiros. (GUILHON, 1975). 
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No Documento - Correspondência Diplomática, Consulado dos Estados Unidos no 

Brasil, Jan. 5, 1866 – Nov. 25, 1869, The Nacional Archives Washington, D. C. EUA. 

Microfilm T 172, encontramos descrições dessas áreas e das decepções com relação às 

condições de sobrevivência, muito aquém das imaginadas e combinadas entre contratantes 

e contratados. Frank Goldman (1998) destaca que o Ministro da Agricultura Brasileiro 

providenciou os acertos, que não foram concluídos, pois Hasting faleceu deixando, em 

aberto, os novos encaminhamentos para a continuidade do processo imigratório. 

(GOLDMAN, 1998) 

Além do problema dos contratos, outro obstáculo para uma união mais sólida entre 

os brasileiros e os norte-americanos, encontrava-se no filtro religioso, que determinava as 

resistências e tensões dentro desse processo imigratório.  

Apesar das dificuldades os Reverendos Hennington, Rhones, Vaughns e Rikers 

mantinham seus sonhos. (GUILHON, 1975)  

Além das inovações tecnológicas trazidas, os norte-americanos representavam, no 

imaginário social brasileiro, o mito do progresso e do civilizado. O imaginário social engloba 

o conceito de representação, é uma tradução mental que ultrapassa o vivido, mas se 

manifesta no cotidiano. A sociedade cria representações à revelia de seus protagonistas e 

se percebe nas imagens coletivas que se formam e se transformam pelos segmentos 

sociais. As utopias e as ideologias são manifestações do imaginário social, expressos nos 

anseios de perfeição e em projeções futuras. (SANTOS; MATOS; SOLLER, 1998). 

As imagens e representações sobre os norte-americanos no Brasil se exprimiram 

em propostas de mudanças associadas ao progresso, ao moderno e ao civilizado. Como 

todo o processo de encontro de uma cultura com a outra, este também foi lento, passando 

por etapas: a primeira constituída pelo deslocamento de um país para o outro, causando 

resistências de ambas as partes, e a segunda, caracterizada pela seleção e mescla de 

valores, por meio da incorporação dos estadunidenses nas famílias brasileiras, formando 

famílias nacionalmente híbridas. (OLIVEIRA, 1995:139) 

Todo o imigrante carrega, consigo, as emoções provenientes do distanciamento de 

seu território e da re-locação no novo espaço. Esse processo provoca uma espécie de 

estranhamento que, ao mesmo tempo em que descentra o indivíduo de seu “eu”, encaminha 

para um “entrelugar”, condição para o rompimento dos valores do “eu” e da fronteira 

geográfica. Constitui um movimento, simbólico e real, que se torna condição para a 

mudança e adaptação com o “outro”, para as iniciativas interculturais expressas pelos 

casamentos inter-raciais, pelo trabalho, religião e educação.  

  Nos dias de hoje, a presença estadunidense na região permanece somente na 

memória coletiva; discerne-se, apenas, pela arquitetura; e o que se conhece sobre a história 
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desses imigrantes é que renunciaram ao sonho de construir uma “Nova América no Norte do 

país tropical”.  

O sonho desfeito permitiu uma avaliação mais criteriosa pelos novos grupos que 

pretendiam continuar o processo emigratório para o Brasil. Esses grupos foram atraídos 

pela região sul - Novos deslocamentos em busca de fazer e refazer o Destino Manifesto e 

não manifesto.  O auge da imigração no Sudeste do Brasil ocorreu, entre 1866 e 1867, 

quando famílias completas e alguns homens sozinhos chegaram transportados pelos 

vapores South America, Marmion, Talisman e Tartar. Aportaram no Rio de Janeiro, oriundos 

de diversas regiões dos Estados Unidos, repletos de esperanças, ideais, projetos, 

experiências e objetivos específicos.  

Liderados por emissários de sociedades imigratórias do Sul dos Estados Unidos, que 

viajavam para inspecionar as regiões brasileiras, seguiram os destinos determinado, por 

esses homens, instalando-se em colônias no interior ou nas províncias do Sudeste 

brasileiro.  Um número expressivo foi encaminhado para o Vale do Rio Doce, província do 

Espírito Santo e vale do Ribeira, na província de São Paulo.  FAUSTO, 1991) 

Os emissários e fazendeiros sulistas, James McFadden Gaston, Reverendo Ballard e 

William Bower, não se deixando abater pelos e optaram levar seus grupos para a fixação em 

colônias nas terras abaixo da Serra do Mar. Segundo Oliveira: O local era mais adequado e 

propicio para a ascensão social natural através da posse da terra do que os anteriormente 

escolhidos, como se lê nos registros de cartas pessoais que se amiudaram, anunciando a 

situação. (OLIVEIRA, 1995: 142) 

Os grupos com posses seguiram para Santa Bárbara, no Oeste paulista, um dos 

poucos locais considerados símbolo do sucesso e do sonho realizado por compatriotas. 

Essas terras tinham sido pesquisadas pelos agentes Dr. Hugh Shaw e Major Robert 

Merriwether, enviados em 1865 pela Southern Colonization Society do estado do Alabama.  

Após análises dos relatórios desses agentes, a região foi reservada para aqueles que 

dispunham de capital, como o coronel Wiliam Hutchinson Norris, que comprou cem 

alqueires para lavoura. Em 1866, a região recebeu cerca de cinquenta famílias atraídas pela 

possibilidade de realizar seus sonhos e, em apenas quatro anos, em 1870, foi considerada 

núcleo agrícola de sucesso dos norte-americanos.25  

                                                           
25 Prefeitura da Cidade de Santa Bárbara do Oeste. Documento Oficial nº 203 - V. 2. p. 7. 
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Esse estabelecimento vitorioso alimentou as esperanças, que haviam sido perdidas 

pelos pioneiros num passado não muito distante, o destino podia ser refeito, mesmo cientes 

de que, tal decisão, implicava, cada vez mais, o abrasileiramento. 

Os Norris criaram uma Escola Agrícola, ministraram aulas nas fazendas ao redor de 

Santa Bárbara; os imigrantes fundaram, em 1899, o clube da lavoura da cidade e atenderam 

com serviços médicos e odontológicos a população local. Quanto aos aspectos religiosos e 

educacionais, reivindicaram junto às congregações nos Estados Unidos o envio de 

missionários, pastores e educadores. O Reverendo Emerson, ministro presbiteriano, foi o 

responsável pelos grupos imigrantes de Santa Bárbara até a chegada dos Reverendos J. 

Nash Morton e E. E. Lane para o estabelecimento dos trabalhos missionários na região.  

 

Figura 17: Missie Norris. Fonte: Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 

As mulheres assumiram a responsabilidade educacional em Santa Bárbara, nas 

Escolas do Retiro e do Recanto, até a abertura de uma rede de colégios por todo o território. 

Foram os presbiterianos do New York Board que, na província de São Paulo, no decorrer da 

década de 1860, fundaram as primeiras Igrejas Protestantes americanas; mas foram as 

iniciativas dos presbiterianos do sul da região de Santa Bárbara que fundaram, em 1862, as 

primeiras escolas protestantes americanas na província de São Paulo, o Colégio 

Internacional de Campinas e o Colégio Piracicabano. 
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Figura 18: Colégio Piracicabano. Fonte: Centro histórico e Cultural Mackenzie. 

 A escolha da cidade de Campinas ocorreu porque, a região, era ponto central do 

desenvolvimento da lavoura de café; possuía uma estrada de ferro recentemente construída 

e, também, devido à sua posição geográfica, próxima a Santa Bárbara; contudo, segundo 

Oliveira: Essa primeira escola missionária na América do Sul prosperou até 1893, quando foi 

fechada devido à epidemia de febre amarela que se irradiou na região.  

 Nos fins da década de 1860, a região do Meio Oeste, que abrangia Jundiaí, Limeira, 

Piracicaba, Santa Bárbara, Rio Claro e São Carlos, cujo centro era Campinas, já havia 

recebido um número significativo de norte-americanos que influenciavam, sensivelmente, os 

homens brasileiros poderosos da região. Esses locais congregavam fazendeiros de café, 

que, sentindo o descompasso entre a força econômica de que dispunham e a 

marginalização política a que estavam relegados, entusiasmaram-se pelas ideias de 

descentralização, Federação e República dos norte-americanos. Compondo esse conjunto 

de cidades, destacam-se Santa Barbara e Americana como redutos da preservação dos 

valores míticos de ocupação dos norte-americanos.  

 A localidade, foi um dos focos de contestação republicana durante as décadas de 70 e 

80, por causa das profissões dos descendentes de norte-americanos, geralmente 

profissionais liberais, e da necessidade de transformar a região em pólo produtor de 

matéria-prima para exportação de algodão para os EUA. (COSTA, 1977) 
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 Trouxeram a cultura da melancia, Joe Whitaker produziu uma variedade que ficou 

conhecida como Cascavel da Geórgia. As produções de cana-de-açúcar e de café foram 

incrementadas e a partir de 1860 a 1870, a Família Rangel conjuntamente com a de Willian 

Hutchinson Norris, a cultura do algodão.  

 

Figura 19: Embarque de Melancias – Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 

 Como resultado, obtiveram a ampliação do comércio em torno da Estação de Ferro 

Santa Bárbara, denominada de Villa Americana, e aos poucos, o surgimento de outra 

cidade, a de Americana 26.  

 As esposas dos norte-americanos que se deslocaram para esse local, como os 

Whitaker, Hall, Macknight, Steagall, Jones e Ferguson trabalharam, junto com os seus 

maridos, administrando fazendas, evangelizando e criando escolas. Fergunson, por 

exemplo, administrou a fazenda Luiz de Queiroz que, posteriormente, tornou-se a Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Essa fazenda foi desmembrada em 1875 e em uma 

das suas partes, denominada Carioba, foi construída a primeira fábrica de tecidos de 

algodão.  

 Charles e Mary Hall tiveram filhas, que casaram com reverendos e trabalharam em 

escolas. Lucy, casou-se com Reverendo Charles Morton; Kate, com Reverendo Hardie;  

Sadie, com o Reverendo James Porter Smith; Margareth, com o Reverendo Phillippe 

Landes e  Roberta, com Reverendo Robert D. Daffin. 

 As ações desses imigrantes norte-americanos, as inovações tecnológicas na 

agricultura e suas escolas de fé protestante, representaram a ponta de lança que abriria o 

                                                           
26 A cidade de Americana ganha autonomia somente em 30 de julho de 1904 



138 

 

caminho para as atividades de renovação das mentalidades e das práticas dentro dos 

quadros pedagógicos na sociedade brasileira.  

  Os brasileiros viam os diferentes métodos de ensino americano relacionados com a 

democracia, como atribui Alberto Sales, em seu livro A instrução pública nos Estados 

Unidos e no Brasil. O triunfo da República Americana deve-se ao fato de haver perpetuado 

como baluarte a instituição escolar.  (SALES, 1878) 

Alberto Sales (1878) prolongava as sugestões levantadas por Tavares Bastos, que 

recomendava, aos políticos nacionais, o modelo americano e a substituição das escolas 

elementares de ABC, para um ensino primário completo, nos moldes das common schools. 

O sistema de ensino das common-schools americanas foi também a principal fonte 

de inspiração das reformas propostas em 1882, por Rui Barbosa, para o ensino secundário 

e primário. Nesse particular, Rui Barbosa teve, como modelo próximo, o Colégio Progresso, 

instalado por Miss Eleanor Leslie Hentz, em 1878, na Corte, e que oferecia às meninas: 

 
Instrução completa organizada em três graus segundo o modelo americano: 
curso primário de primeiro e segundo grau; curso secundário onde se 
desenvolviam as disciplinas de Português, Francês, Inglês, Zoologia, 
Botânica, Química, Geografia, Cosmografia, História Universal, Aritmética, 
Álgebra, Declamação e Ginástica; e curso superior que completava a 
educação dos jovens com estudos de Pedagogia e Literatura para as que 
se destinassem ao magistério... manteve Rui Barbosa longos 
entendimentos com a diretoria do estabelecimento e foi por seu intermédio 
que entrou em contato com importantes autoridades do ensino público 
americano. (MARIOTTO, 1999: 241-242) 

 

As escolas americanas de confissão protestante trariam, para a província de São 

Paulo, uma diretriz de ensino prático, científico e comum para todos, que concretizava 

aquele aspecto do sistema de ensino americano que mais atraía os burgueses da época.  

Aos liberais e republicanos, essas escolas ofereciam seu caráter democrático; aos adeptos 

e simpatizantes do positivismo e outras derivações cientificistas, a orientação científica 

imprimida ao currículo de estudos; aos anticlericais e anarquistas, a ausência de ortodoxia, 

de sectarismo, a par de uma completa oposição à Igreja Oficial. A todos os contestadores 

dos moldes políticos da época, o aparato pedagógico e os procedimentos didáticos, a 

riqueza de equipamentos e instalações e a qualificação dos professores significavam 

possibilidades de uma formação acadêmica mais eficaz e muito mais efetiva do que a 

oferecida pelos colégios nacionais.  

Escolas como as americanas protestantes despertavam, para as questões recentes do 

século, como a democracia, o liberalismo e o cientificismo, a educação popular e a formação 

e trabalho das mulheres.  
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Segundo Oliveira:    

A pedagogia protestante implantadora de novos métodos de ensino e da 

coeducação, calcada na ideologia liberal que colocava como meta individual 

o êxito, e a soma destes, ao progresso da sociedade, veio justamente 

fornecer respaldo ideológico para os republicanos, no final do século XIX. 

(OLIVEIRA, 1995: 148) 

 

Acreditava-se, que nas escolas americanas de fé protestante, estava a possibilidade 

de se formarem novas gerações imbuídas pelas práxis e filosofia de vida liberal, qualidades 

políticas e intelectuais inovadoras e modernas e a abertura para a participação ativa das 

mulheres, tanto norte-americanas como brasileiras na educação, ou seja, em um espaço de 

trabalho valorizado, necessário para se colocar o país à altura do século.  

 

Figura 20:  Uma das grandes norte-americanas que esteve em São Paulo foi Pérola 
Byington. Dedicou sua vida à assistência social, tanto no Brasil quanto na Cruz Vermelha 
dos Estados Unidos. Perola Byington se preocupava com as taxas de mortalidade infantil e, 
em 1930, fundou a Cruzada Pró-Infância, com o ideal de ampliar os esforços feitos em prol  
da saúde das crianças e das mulheres gestantes. Fonte: Centro Histórico e Cultural 
Mackenzie. 
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Considerações Finais 

 

A obra missionária por meio da educação foi um dos principais objetivos da 

emigração norte-americana para o Brasil, além da busca por oportunidades em novas 

terras.  

Consideravam como missão o trabalho de evangelizar e centravam-se nos 

objetivos de criar possibilidades para os americanos darem os passos rumos à ascensão 

social. Uma concepção de vida que deveria ser divulgada junto aos nativos, e que se 

traduzia por uma fé gigantesca na educação, articuladora de valores da liberdade, 

democracia, solidariedade e responsabilidade individual.  

Nessas ações missionárias e educativas, estava presente o sentido de 

superioridade étnica dos norte-americanos diante do povo brasileiro, considerado atrasado, 

seguidor de um catolicismo barroco e jesuítico.  

A ideologia protestante sofreu resistências das elites, que não aceitavam valores 

diferenciados e originados do sistema capitalista. Após árduo trabalho nas terras do Norte e 

Nordeste brasileiro, no final do século XIX, diversos missionários norte-americanos 

passaram a acompanhar e a aderir os projetos de seus líderes, trazendo suas esposas, que 

viriam a incumbir-se da educação, enquanto os maridos propagavam a doutrina protestante 

aos nativos da terra.  

Essas mulheres forneciam assistência educacional e espiritual aos que 

professavam, ou viessem a professar a fé protestante.  

O Destino Manifesto, alimentava os ideais expansionistas dos norte-americanos. 

Esse expansionismo atingiu seu ápice na segunda metade do século XIX, por ocasião do 

aumento do seu território de 1.788.000 milhas, em 1845, para 2.992.000 milhas, em 1849. A 

doutrina expansionista, conjuntamente com a intensificação do sistema capitalista, 

possibilitou a formulação de justificativas que ampliaram a ação missionária, sob o caráter 

da missão divina, em terras brasileiras, ou seja, a crença no Destino Manifesto fez com que 

se propagasse o conceito norte-americano de liberdade e de democracia para os demais 

países.  

A estruturação do republicanismo e as premissas liberais e positivistas crescentes 

no Brasil proporcionaram aceitação das escolas protestantes. Os norte-americanos 

acreditavam que, por meio da educação da elite burguesa, conseguiriam atingir as camadas 

populares, formar líderes evangélicos que atuassem na sociedade como um todo:  

Na segunda metade do século XIX, chegaram ao Brasil os metodistas, os batistas 

e os presbiterianos, provenientes das missões norte-americanas.  
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 Os metodistas fundaram, no interior paulista, escolas em vilas, como Botucatu, 

Rio Claro, Santa Bárbara, Brotas, São Carlos do Pinhal, Piracicaba, Ribeirão Preto, 

Araraquara, entre outras. As mulheres protestantes educavam os filhos e filhas dos 

imigrantes e da população mais pobre. 

Os presbiterianos também instalaram suas escolas nessas regiões, e algumas 

escolas se tornaram grandes instituições, como o Instituto Gammon de Lavras, fundado em 

1869; o Mackenzie College de São Paulo, em 1870; o Ginásio Evangélico Agnes Erskine, 

em Recife, em 1904; o Instituto Ponte Nova, em Wagner, na Bahia, em 1906; o Colégio 

Quinze de Novembro, em Garanhuns, em 1907; o Instituto Cristão, em Castro, em 1915; o 

Colégio Evangélico do Alto Jequitibá, em Presidente Soares, em 1923; o Colégio Evangélico 

de Buriti, em 1924; o Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira, em 1928; o Colégio 

Dois de Julho, em Salvador, em 1928. Todas tendo à frente mulheres determinadas e fortes. 

 Os batistas, como os outros, desde o início, aliaram o trabalho de evangelização 

ao ensino, mantendo-se fiéis à leitura dos Evangelhos nas instituições fundadas por eles, 

como o Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo; Shepard, no Rio de Janeiro; Americanos 

de Recife e de Vitória; o Mineiro, em Belo Horizonte; Colégio de Porto Alegre; o Alagoano, 

em Maceió; Santos Dumont, em Fortaleza; Ida Nelson, em Manaus e Fluminense, em 

Campos.   

Assim, o interesse deste livro foi trazer, para o leitor, o contexto nacional brasileiro 

ligado à educação, à imigração norte-americana e principalmente às ações realizadas pelas 

mulheres protestantes, presbiterianas, metodistas e batistas, na prática educativa. 

Os documentos (Diários Pessoais, Relatórios Governamentais e das Igrejas, 

Jornais, Atas de Reuniões das Igrejas, Diários de Classe e Livros dos Colégios, Fotografia e 

Publicações Impressas e Manuscritos), do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, 

entrelaçado com documentos de outros Acervos, foram trabalhados com rigor metodológico, 

com métodos destacados pela corrente da História Nova, na combinando-os com a 

perspectiva de análise da História Cultural.  

Procurou-se tratar da escrita da história e suas territorialidades, traçar a 

construção da imagem que estes imigrantes deixaram em seu país, e no Brasil, por meio de 

narrativas verbais e não verbais, e destacar a importância do trabalho das mulheres 

protestantes nas transformações da educação brasileira.  
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3.4 O esporte no Mackenzie:  um caminho de conquistas e vitórias 

 

Profa. Dra. Selma Felerico  

Prof. Dr. Marcel Mendes 

 

Introdução 

 

Este texto é o resultado parcial do projeto intitulado O passado, presente na Memória 

– investigação do acervo informativo e iconográfico do CHCM, desenvolvido com o apoio do 

Mackpesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste texto, são levantados dados 

históricos sobre os esportes, especificamente o futebol e o basquete, os quais resultaram 

nos tradicionais certames conhecidos como Mac-Med e Mac-Nav – duas competições que 

marcaram a vida dos mackenzistas no século XX.  

É importante lembrar que a vida esportiva sempre fez parte da história do Mackenzie. 

A criação do Departamento de Cultura Física, em 1878, foi obra pioneira no Brasil e o 

esporte propriamente dito começou em 1893, quando o professor Augustus F. Shaw chegou 

dos Estados Unidos para lecionar no Mackenzie. Foi ele o responsável por trazer o 

basquete para nossa terra.  

No início do século XX, os mackenzistas já se destacavam em atividades esportivas, 

sendo protagonistas da primeira partida oficial de futebol do Estado de São Paulo e 

pioneiros na prática do basquete no país.  

Em matéria de educação física e esportes, os registros mais antigos do 
Mackenzie apontam para a figura de Miss Phebe R. Thomas (1847 – 1890 
que veio dos Estados Unidos em 1878 para orientar a implantação do 
Kindergarten (Jardim da Infância) da Escola Americana de São Paulo. 
Tendo em mente o ditado “Mens sana in corpore sano”, ela e duas colegas 
começaram a ministrar aulas de callisthenics (exercício de ginástica que 
visavam à saúde, a força e a beleza). Embora muitos pais tivessem 
reclamado que as suas filhas poderiam ficar muito desenvolvidas 
fisicamente e perderem o encanto feminino, a prática de exercícios físicos e 
jogos recreativos estendeu-se gradualmente por todo o urso da Escola 
Americana. (MENDES, 2008)  

Os internatos mantidos pelo Mackenzie contribuíram muito para estimular a prática 

dos esportes. Os alunos internos treinavam juntamente com as professoras e até com as 

esposas dos professores. Esse convívio também contribuiu para o desenvolvimento do 

chamado “espírito mackenzista”.  

Pensando no pleno desenvolvimento dos alunos, iniciava-se de forma pioneira a 

prática esportiva para as mulheres. 
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Na reflexão que segue, será possível compreender ainda que parcialmente a força 

que o Departamento de Educação Física do Mackenzie vai conquistando ao longo do 

tempo. Muitos homens e mulheres exerceram liderança assertiva na gestão do 

departamento, mas como um tributo de reconhecimento, vale destacar o nome de um 

profissional que foi diretor do departamento de Educação Física por mais de cinquenta anos 

e teve o privilégio de ver e contribuir com as inúmeras vitórias e sucessos do Mackenzie nas 

modalidades esportivas. 

 

Naim Cury de Melo 

O Professor Naim nasceu em Franca, no estado de São Paulo. Desde sempre 

gostou de esportes, como quase todos os meninos de sua época. Iniciou sua carreira 

esportiva em 1936, no basquete juvenil da Associação Atlética Francana – na época o 

esporte era chamado de Cesto. 

 Em 1937, foi reserva no Francana, passando a ser o capitão do time em 1938, na 

disputa do Campeonato Paulista do interior. Foi o “cestinha” da competição, que continha 14 

clubes disputantes. Nesse mesmo ano veio para São Paulo, e ingressou na Escola Superior 

de Educação Física, tornando-se bicampeão universitário paulista e brasileiro, e ainda 

campeão brasileiro na mesma classe, de vôlei. O ano de 1938 marcou o início de sua 

carreira como atleta profissional, ingressando no E. C. Palmeiras,27 para a disputa do 

campeonato na divisão oficial. Foi bicampeão em 1938 e 1939, além se sagrar campeão da 

divisão universitária. Em 1939, passou a integrar a seleção paulista e a brasileira de 

basquete, em uma competição nacional realizada em Niterói. Os títulos não cessaram. Em 

1940 ingressou no Mackenzie como professor de Educação Física. Em 1941 integrou a 

seleção brasileira de basquete que foi à Argentina. Ao retornar ao Brasil passou a integrar a 

equipe do Floresta28, tornando-se campeão paulista em 1941 e 1942. Em 1943 passou a 

fazer parte da equipe de basquete do São Paulo Futebol Clube, recebendo o título 

novamente de campeão paulista e também de lance livre por equipe. 

No Mackenzie seu trabalho junto aos alunos-atletas foi incansável e rapidamente 

reconhecido, pois em 1942 recebeu o cargo de Diretor do Departamento de Educação 

Física da Instituição.  

 

 

 

 

                                                           
27 Desde 1942 seu nome passou a ser Sociedade Esportiva Palmeiras.  
28  Desde 1942 seu nome passou a ser Clube Espéria 
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Figura 1: Naim Cury de Mello. s/d. Acervo CHCM 

 

Uma nota de prestígio e reconhecimento a este professor, pode ser lida no periódico 

institucional de 1945 que diz: “Tem sido o responsável por nossas equipes que 

brilhantemente disputam os campeonatos da cidade, em cestobol e voleibol, e campeonatos 

internos para a descoberta de novos valores para o nosso esporte. Esperemos confiantes 

que no corrente ano novos triunfos e empreendimentos venham a ser incluídos nessa 

enorme bagagem de sucesso” (O Mackenzie, 1942; Ano V; Volume 17)  

 

Breves considerações sobre a prática esportiva 

  

 Foram várias, as modalidades esportivas em que o Mackenzie se destacou. Pelas 

imagens que seguem é possível rever os antigos alunos ora posando para as fotos, ora 

participando de diferentes competições.  
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Figura 2: Alunos: jogadores de Tênis. Acervo CHCM 

 

 

Figura 3: Alunos do Mackenzie do cestobol de 1943. Acervo CHCM 

 

O basquetebol foi criado, em 1891, pelo professor de Educação Física da 

Associação Cristã de Moços (A.C.M.), James Naismith, na cidade de Springfield, Estado de 

Massachussets, Estados Unidos. É provável que o clima frio tenha favorecido a adaptação 

dessa modalidade esportiva, pois o ajuntamento de pessoas em lugar fechado para torcer 

por equipes que se enfrentavam e, com regras que impunham disciplina sem violência, foi 

sendo apreciado.  

Em 1894, o basquetebol foi introduzido no Brasil, por intermédio do professor 

Augusto Shaw, que lecionava no Mackenzie College. Ele trouxe dos Estados Unidos a 

primeira bola de basquete. Por se tratar de um esporte jogado com as mãos e com pouco 

contato físico, em seus primeiros anos por aqui, o basquete foi mais popular entre as 

mulheres. Só em 1896 que Shaw conseguiu convencer seus alunos de que a modalidade 

não era coisa de garotas e foi nesse ano que se criou o primeiro time masculino do país, a 

equipe do Mackenzie College.  
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Segundo Mendes (2008), uma foto enviada pela direção do Mackenzie ao Board de 

Nova York, nos Estados Unidos, mostra o que seria a primeira equipe organizada no Brasil, 

justamente por Shaw. Na foto a seguir estão identificados: Horácio Nogueira e Edgar de 

Barros (em pé), Pedro Saturnino, Augusto Marques Guerra, Theodoro Joyce, José Almeida 

e Mário Hardt Eppinghauss (sentados).  

 

 

Figura 4: Recorte de Jornal: Equipe de Bola ao Cesto do Mackenzie. s/d. Acervo CHCM 

 

Augusto Shaw residiu no Brasil até 1914 e não pôde ver a massificação da 

modalidade no país que só aconteceu a partir da primeira década do século XX. Grandes 

responsáveis pela popularização do basquete no Brasil e por sua aceitação nacional foram o 

Prof. Oscar Thompson (1872-1935), da Escola Nacional de São Paulo, e Henry J. Sims, 

então diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços (A.C.M.) do Rio de 

Janeiro. (MENDES, 2008)  

Os primeiros campeonatos de basquete no Brasil datam de 1912 e foram realizados 

no famoso ginásio da rua da Quitanda, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. As regras só 

foram traduzidas para o português em 1915 e a Seleção Brasileira foi convocada pela 

primeira vez em 1922 para disputa de um torneio triangular com Argentina e Uruguai. Sob o 

comando do técnico Fred Brown, o Brasil sagrou-se campeão dessa competição. No Natal 

de 1933 foi fundada a Federação Brasileira de Basketball que, em 1941, passou a chamar-

se Confederação Brasileira de Basketball. 

A Gazeta Esportiva de 26 de janeiro de 1948 notifica que a representatividade do 

Basquete mackenzista ultrapassava as fronteiras brasileiras, pois destaca a matéria que “o 

Mackenzie era o primeiro no cestobol sulamericano”. 

De acordo com Mendes (2008), uma grande colaboração dada pelo Mackenzie ao 

basquete nacional foi a regulamentação deste esporte para crianças de 10 a 12 anos. 
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Inclusive medidas e regulamentos especiais foram criados no departamento de Educação 

Física da Instituição. Fez-se a primeira experiência, em 1950, e após um ano letivo, em 

1950, chegou-se à conclusão de que as mudanças foram válidas. Assim, no primeiro 

semestre de 1951 foi organizada uma série de jogos para a apresentação da nova 

adaptação. A imprensa foi convidada, e a Gazeta Esportiva de 18 de junho de 1951 publicou 

uma reportagem a respeito.  

Inúmeros foram os atletas mackenzistas bem-sucedidos nessa modalidade tais 

como: Victor Mirshawka (campeão Olímpico em Tóquio em 1964), aluno e posteriormente 

professor da Escola de Engenharia; Claudio Mortari (técnico de basquete reconhecido 

nacionalmente, aluno do colégio de 1964 a 1966, graduou-se em Economia em 1970, no 

Mackenzie), e seu filho mais ilustre, que constantemente visita a Instituição, Oscar Schmidt. 

Oscar foi nomeado um dos 50 Maiores Jogadores de Basquete da FIBA, em 1991. Em 

agosto de 2010 ele foi incluído no Hall da Fama da FIBA, em reconhecimento ao que jogou 

em competições internacionais. Em 8 de Setembro de 2013 Oscar Schmidt entrou para o 

Hall da Fama de basquete dos EUA "Basketball Hall of Fame". 

Vale ressaltar que as equipes escolares e acadêmicas de basquete sempre tiveram 

destaque nas competições interescolares e universitárias. Por exemplo, no ano do 1º 

Centenário da Instituição, o Mackenzie foi convidado pelas Federações Japonesa e Chinesa 

para realizar uma série de jogos de basquete infantil. No Japão, foram realizados diversos 

jogos amistosos, tanto em Tóquio como no interior do país. O Mackenzie sagrou-se 

vencedor do 1º Torneio Escolar de Basquete na China, realizado em Taipei, em 1970.  

 

MAC - NAV 

 

A ideia de uma competição esportiva entre a Escola Naval e o 
Mackenzie surgiu há mais de 70 anos, fruto de conversa entre o 
engenheiro mackenzista Caio Pereira de Souza e o Almirante Braz 
Velloso, então diretor da Escola Naval. A proposta foi levada ao 
conhecimento do presidente do Mackenzie em exercício na época, 
Dr. Benjamin Harris Hunnicutt, com o intuito de convidar as turmas 
de atletismo e natação para uma visita à Escola Naval.  

A primeira Mac-Nav foi realizada em 12 e 13 de outubro de 1946, na 
cidade do Rio de Janeiro, com três modalidades esportivas: natação, 
atletismo e basquete. Ao longo dos anos foram acrescentadas outras 
modalidades, como vôlei, polo aquático, futebol de campo e judô, 
resultando nas dez praticadas atualmente. Com o passar do tempo o 
relacionamento dos mackenzistas com a Escola Naval se 
estreitaram:  

Há alguns anos, as Forças Armadas lançaram o projeto de 
incorporação de atletas a fim de disputar os Jogos Mundiais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/FIBA_Am%C3%A9ricas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hall_da_Fama_da_FIBA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Basketball_Hall_of_Fame
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Militares. O programa deu tão certo, que em 2012, a Marinha lançou 
o Programa Olímpico da Marinha, em que incorpora atletas 
brasileiros com potencial olímpico dando a eles uma condição 
melhor de preparação”, explica o treinador da dupla, Ricardo 
Moreira. Segundo ele, o processo é feito através de edital público e 
os atletas que atendem às exigências são submetidos a exames 
médicos e posteriormente ao curso preparatório. Outros saltadores 
que participaram do curso foram Jackson Rondinelli, dupla de Hugo 
Parisi no Salto Sincronizado, Juliana Veloso, Luana Lira e as 
gêmeas Natali e Nicoli Cruz (site da Instituição – 29/04/2016). 

 

 
 

 

 

Figura 5:  Atletas do Mackenzie se tornam sargentos da Marinha 
A partir da esquerda: Juliana, Jackson, Luana, Hugo e César, entre as gêmeas Natali e Nicoli. Fonte: 

http://portal.mackenzie.br/2017  
 

 

MAC - MED 

 

Segundo Naim Cury de Mello, antigo Diretor de Educação Física do Mackenzie, a 

MAC X MED teve origem com uma conversa entre os amigos Fernando Souza Rocha 

(Mackenzie) e José Paulo Marcondes de Souza (Medicina), vindo a se tornar, anos mais 

tarde, a maior competição poliesportiva da América do Sul. Ao nascer, em 1935, contava 

com os esportistas de todos os cursos do Mackenzie e os da Faculdade de Medicina da 

USP, em conjunto com o Curso Pré-Médico.  

A MAC x MED foi a mais tradicional competição universitária brasileira. Envolveu a 

Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz dos alunos da Faculdade de Medicina da 

USP e a Associação Atlética Acadêmica Horácio Lane dos alunos da Escola de Engenharia 

da Universidade Mackenzie. Entre 14 e 21 de setembro de 1935, realizou-se a primeira 

MAC x MED com as seguintes modalidades: futebol, bola ao cesto, vôlei, tênis, atletismo, 

http://portal.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/saltos-marinha.jpg
http://portal.mackenzie.br/2017
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natação, polo aquático, xadrez e tênis de mesa. Ao final das 9 provas O título da 1ª MAC 

x MED foi do Mackenzie por, 6 vitórias a 3. A premiação aos vencedores ocorreu através de 

medalhas e de uma taça transitória que deveria ficar com o ganhador por um ano até a 

competição seguinte. 

Ao nascer em 1935, s MAC-MED contava com esportistas de todos os Cursos do 

Mackenzie e os da Faculdade de Medicina da USP, em conjunto com o Curso Pré-Médico. 

A Medicina trazia a sua célebre mascote, “o esqueleto”, a todas as suas competições. 

Surgiu então o marinheiro “Popeye” e a sua lata de espinafre, que se tornou símbolo dos 

esportistas mackenzistas.  (MENDES, 2008)  

Nas imagens que seguem é possível observar como Mackenzie produziu no ano de 

1942, diversas charges que valorizavam suas vitórias nas competições esportivas da Mac-

Med.  

        

 

Figuras 6 e 7: Mascotes do Mac-Med 
Acervo CHCM 

 

 
 Com o troféu nos braços, o Popeye afasta a morte que submissa, se ajoelha rendida. 

No segundo exemplo, fica evidente que o mascote da medicina está sendo triturada e uma 

vez por todas, sendo liquidada, o esqueleto vira pó. A mesma ironia, é percebida quando a 

morte está sendo velada pelo Popeye. 
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Figura 8: Mascotes do Mac-Med 
Acervo CHCM 

 
 Nos exemplos que seguem, a mascote da Medicina já não reage e precisa ser 

resgatado pela mascote do Mackenzie.  

 

 

Figura 9: Mascotes do Mac-Med 
Acervo CHCM 

 

O humor jocoso determina que a mascote da Medicina seja definitivamente 

afundada. É possível verificar isso na imagem que aparece na sequência. O que se vê, é a 

morte suspensa e amarrada com as cordas prestes a arrebentar diante do peso que está na 

sua base. E como quem “canta vitória antecipadamente”, o cartaz do Mackenzie anuncia a 

frase: “É pra hoje”. Profetizando assim, sua vitória.  
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Figura 10: Mascote da Mac-Med 
Acervo CHCM 

 

Muitas outras charges poderiam servir de exemplo, para se comentar a vitória 

mackenzista, durante essas disputas. Mas, pelo registro imagético que segue, a vitória do 

Mackenzie, se deu em diversas modalidades: xadrez, polo, remo, natação, vôlei e tênis. 

Assim, o Popeye aparece montado na mascote da Medicina, subestimando-o 

completamente.  

 

 

Figura 11: Mascotes da Mac-Med. Acervo CHCM 
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O que resta à mascote da medicina fazer depois de perder nos esportes, parece ser 

somente a reflexão. Com dor de cabeça e cansada, precisando de um “escalda pés”, a 

morte aparece sentada sobre o “M” do Mackenzie com a frase: Pensador de Rodin.  

 

Figura 12: Mascotes da Mac-Med 
Acervo CHCM 

 

Inicialmente, tais provas foram realizadas nos campos esportivos do Mackenzie e da 

Medicina, no entanto, a partir de 1938, a competição ultrapassou os muros das duas 

faculdades, porque suas instalações não comportavam mais o número de atletas que 

aumentava a cada ano.  

 

Figura 13: Desfile da Mac-Med de 1939. Acervo CHCM 
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Figura 14: Desfile da Mac-Med 
Acervo CHCM 

 

Anos depois, quando a desigualdade numérica de alunos entre as duas instituições 

fez-se sentir, a competição MAC-MED passou a ser disputada somente entre a Escola de 

Engenharia (por ser a mais antiga escola superior do Mackenzie) e a Faculdade de 

Medicina. A partir de então, a Associação Atlética Acadêmica Horário Lane (vinculada ao 

Centro Acadêmico Horário Lane – CAHL) e o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz organizaram 

aquela que foi a maior competição poliesportiva universitária.  

 

Figura 15: Salto com vara. Evento do atletismo Mac-Med – 1943. 
Acervo CHCM 
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Figura 16: Disputa de Remo. Mac-Med – 1942. Acervo CHCM 

 

No ano de 1966, na 32ª edição da MAC x MED, o rugby passou a fazer parte da 

competição, marcando o início do rugby universitário no Brasil, em uma partida que a 

Medicina derrotou o Mackenzie por 6 a 3. Devido a  problemas de ordens política e 

financeira, no ano de 1998, as atléticas não entraram num acordo de forma que a  AAAOC29 

decidiu retirar-se da competição. De 1998 a 2005, a competição continuou a ser disputada 

anualmente apenas pelo rugby. Em 2006, voltou a ser disputada por várias modalidades 

constituindo a 64ª MAC x MED. (http://www.aaaoc.com.br/2017) 

 

Mackenzie e o esporte bretão – O Futebol 

 

            O esporte mackenzista teve início em 1894, quando o professor Augusto Shaw 

desembarcou em São Paulo proveniente dos Estados Unidos, trazendo dois presentes para 

seus alunos do Colégio Mackenzie: uma bola de rúgbi e outra de basquete. O americano 

achou que iria agradar, mas decepcionou-se, pois, os alunos, com o passar do tempo, 

começaram a cabular aulas para assistir as disputas, no bairro do Bom Retiro, de uma nova 

modalidade esportiva, o football. O campo era a Chácara Dully, do fechadíssimo São Paulo 

Athletic, para onde Charles Miller – o responsável pela introdução do chamado nobre 

esporte bretão no país – transmitiu seus conhecimentos ludopédicos restritos até o 

momento, aos britânicos e seus descendentes. 

 

                                                           
29 AAAOC – Associação Atlética Acadêmica Osvaldo Cruz.  

http://www.aaaoc.com.br/2017
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Figura 17: Time de Futebol Mackenzie College de 1928. Acervo CHCM 

 

 

Figura 18: Partida de Futebol no Campo do Mackenzie s/d. Acervo CHCM 

 

Pode se afirmar que os alunos do Mackenzie foram os precursores dos atuais 

geraldinos30 e arquibaldos31 dos estádios brasileiros. Porém era pouco para eles, os alunos 

queriam mesmo era jogar futebol. Mas os ingleses do São Paulo Athletic não eram muito 

abertos a troca de experiências. E também havia a dificuldade de conseguir uma bola pra 

jogar. Reza a lenda que dia, um aluno teve uma grande ideia, logo aprovada por todos: usar 

a bola de basquete do professor Shaw. 

"Com os pés não, meninos! Com as mãos!", gritava o mestre. Os 
apelos foram inúteis. Tanto que quatro anos depois de Shaw ter 
presenteado seus alunos, mais precisamente em 18 de agosto de 
1898, nasceu a Associação Athlética Mackenzie College, a primeira 
equipe de futebol criada por brasileiros e para brasileiros. Uma das 
raras exceções ficava no gol, defendido por ninguém menos que 
Augusto Shaw, que acabou entregando os pontos. 
(blog:historiasdesaopaulo. com.br/ 2017)  
 

                                                           
30 Geraldinos: criado pelo radialista Washington Rodrigues  - o Apolinho - para referir-se aos torcedores que 

assistiam aos jogos na Geral do Maracanã.  
31 Arquibaldos: criado pelo radialista Washington Rodrigues  - o Apolinho - para referir-se aos torcedores que 

assistiam aos jogos na Arquibancada do Maracanã. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Rodrigues
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A Associação foi fundada pelos alunos José Sampaio, Mário Hardt Eppinghauss, 

Carlos Silveira, Cássio de Carvalho, Jessi Dan, Reinaldo Brito, Alicio de Carvalho, Belfort 

Duarte e Roberto James Shalders.  

Alguns meses depois desse fato, o Mackenzie encarou o seu primeiro desafio 

futebolístico enfrentando um escrete montado pelo brasileiro de origem alemã Hans 

Nobiling32. O jogo teve pouco mais de vinte testemunhas como plateia, e também não 

despertou grandes emoções, terminando no 0 X 0. O que mais chamou a atenção foi a 

elegância dos mackenzistas, com camisas e meias vermelhas, gravatas e calções brancos. 

"Guerra, assim não, com a gravata torta não! Não consinto que jogues assim, reclamou 

Shaw antes de ele próprio dar um jeito no figurino do colega. 

(Blog:historiasdesãopaulo.com.br; 2017)  

 

Figura 19: Time de Futebol Mackenzie College. 1901. Acervo CHCM 

 

Os jogadores ingleses do São Paulo Athletic não davam crédito para os brasileiros. 

Eram taxativos em não aceitar um amistoso com o Mackenzie afinal não queriam se 

misturar com os nativos. As peladas internas, no entanto, acabaram se tornando 

demasiadamente monótonas para os discípulos de Charles Miller que aceitaram o desafio 

em março de 1899. Pior para o Mackenzie, que foi vencido de 3X0. 

Na virada do século, Hans Nobiling reuniu-se com alguns imigrantes que não faziam 

parte do grupo do Mackenzie e também dos ingleses do São Paulo Athletic para criar um 

novo time: o Internacional. Com outros alemães Hans Nobiling fundou o Germânia. 

Resumindo, no início deste século, os paulistanos já contavam com quatro times de futebol, 

                                                           
32 Hans Nobiling nasceu na Alemanha em 10 de setembro de 1877.Chegou ao Brasil em 1897. Foi um dos 

primeiros participantes em torneios de futebol no País e precursor da Liga Paulista de Futebol. Morreu em 

Jacarepaguá, RJ a 30 de julho de 1954. Disponível em<: blogdashistoriasdesãopaulo.com.br > Acesso em 03 de 

novembro de 2017.  
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um avanço e tanto para o esporte, que ganharia pouco depois, em 1902, o reforço com a 

criação do Clube Atlético Paulistano. 

 

 

Figura 20: Time de Futebol no Campo do Mackenzie. s/d. Acervo CHCM 

 

Em 1901, por iniciativa de Antonio Casimiro da Costa, surgiu a Liga Paulista de 

Football,33 que realizou no ano seguinte o primeiro Campeonato estadual da modalidade. O 

jogo inaugural do torneio, em 3 de maio, reuniu Mackenzie34 e Germânia, e terminou com 

vitória do alvi-rubro por 2 X 1. O Mack, como era chamado pelos seus torcedores, teve 

também a honra de assinalar o primeiro tento, por intermédio de Mario Eppinghauss, que 

acabou em terceiro lugar na classificação final. O grande campeão foi o São Paulo Athletic, 

de Charles Miller, que se sagrou artilheiro da competição, com 10 gols. 

O mackenzista Eppinghauss marca o primeiro gol de uma partida oficial em São 

Paulo.  O jornal A Província de São Paulo, mais tarde O Estado de S. Paulo, na seção 

Sport, publicou, no dia 4 de maio de 1902, a notícia que transcrevemos a seguir: 

Foot-ball. Match. Campeonato de 1902. Às três horas da tarde de ontem, no 
Parque da Antarctica Paulista, realizou-se, com grande número de famílias, 
o primeiro match organizado pela Liga Paulista de Foot-Ball entre S. C. 
Germânia e A.A.do Mackenzie College. No primeiro half-time, o sr. Mario 
Eppingauss fez um goal para o Mackenzie. Verdade é que o team do 
Mackenzie tem muito mais velocidade que o seu concorrente e, devido a 

                                                           
33 E foi dessa reunião, a 14 de dezembro, que nasceu a Liga Paulista de Futebol, na sede do S. C. Internacional, à 

qual compareceram, pelo São Paulo Athletic, Charles Miller, J. Boyes e R. Crome; pelo Mackenzie, Belfort 

Duarte, Roberto Scholds e Alício Carvalho; pelo Germânia, Hans Nobiling, Ritcher e Arthur Ravache; pelo 

Internacional, Antônio Casimiro da Costa, Antônio Queiroz, W. Holland e Tancredo do Amaral; pelo Paulistano, 

Renato Miranda, Otávio Barros e João da Costa Marques. 

Esses os fundadores da Liga Paulista de Futebol, primeira entidade a se organizar no Brasil. Disponível em.< 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0271a05.htm.> acesso em 03 de novembro de 2017.  
34 A Associação Atlética Mackenzie College foi uma agremiação da cidade de São Paulo (SP). Fundada em 18 de 
agosto de 1898, por alunos da Universidade Mackenzie, participou por 13 vezes do Campeonato Paulista. O 
Mackenzie foi o 1º clube fundado no Brasil por brasileiros e para brasileiros para a prática do futebol e o 
primeiro neste país a praticar o basquetebol. 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0271a05.htm
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isto, de começo a fim, a bola manteve-se mais favorável ao Mackenzie. 
Poucos minutos antes do half-time, o sr. Kirschner, centerforward do 
Germânia conseguiu fazer um scape dahi marcar o primeiro goal do S. C. 
Germânia. Infelizmente, o Club Germânia perdeu, no primeiro half-time, um 
dos seus melhores jogadores, o sr. Muss, que se feriu bastante numa 
queda; porém, este jogador foi substituído por outro. 
(http://www.campeoesdo futebol.com.br/)  

 

A campanha no primeiro Paulistão resume o que foi a trajetória mackenzista no 

futebol: apenas um bom coadjuvante. O clube nunca conquistou um título importante, mas 

contou com grandes jogadores em suas fileiras, como Shalders, Fábio Loureiro, Alício de 

Carvalho, o beque Belfort Duarte (fundador do América do Rio de Janeiro), os irmãos 

Ruffim, Antonio Zecchi. O maior de todos, entretanto, e que se tornou o principal artilheiro do 

país na primeira metade do século: Arthur Friedenreich. 

Arthur Friedenreich – Conhecido como El Tigre, o atacante foi responsável pela 

glória e fama da Associação Athlética Mackenzie College ao conquistar a artilharia do 

campeonato Paulista de 1912, com 12 gols. No ano seguinte, quatro atletas de alvi-rubro – 

José Pedro, Luiz Alves, Renato e Whately – repetiram a dose, mas sem o mesmo brilho, 

dividindo a artilharia do Paulistão com outros dois atletas. Cada um marcou três gols. 

Dentre os maiores ídolos do clube se encontra Manuel Nunes, também conhecido 

como Neco (apesar de no Mackenzie ele preferia ser chamado de Nunes, pois não jogando 

no Corinthians ele fala que preferia ser outro), ele atuou em 1915, pois a maioria dos 

jogadores do Corinthians foram emprestados e outros clubes porque o Alvinegro não 

disputaria nenhuma Liga aquele ano, somente amistosos. 

Em 1920 a Associação Athética Mackenzie College se juntou à Portuguesa e formou 

o Mack-Port. A nova equipe durou 3 anos. Em 1923 a união se desfez e a Associação 

retirou-se dos campos de futebol, como clube, voltando as suas tradições acadêmicas. Em 

1941, com a mudança do nome Mackenzie College para Instituto Mackenzie, a Associação 

passou a chamar-se Associação Athlética Mackenzie.  

Em 2002, trajados com uniformes semelhantes aos utilizados pelos primeiros 

futebolistas mackenzista, no dia 03 de maio, uma sexta-feira, os craques do passado 

jogaram, no Estádio do Pacaembu, uma partida comemorativa em homenagem ao 

centenário da realização do primeiro jogo de futebol oficial em São Paulo. 

 

  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Nunes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corinthians
https://pt.wikipedia.org/wiki/1915
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Desportos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1923
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Figura 21: Time de Futebol no Campo do Mackenzie. s/d. Acervo CHCM 

 

O time do Mackenzie foi representado por: Ado, Eurico, Amaral, Arlindo, Dudu, 

Paraná, Dorval, Serginho Chulapa, Geraldão, Ademir da Guia e Edu. Já o Germania 

(Pinheiros) entrou em campo com Félix, Zé Maria, Alfredo Mostarda, Baldochi, Badeco, 

Gilberto Sorriso, Edu Bala, Servilho, César Lemos, Mengálvio e João Paulo. O tri campeão 

mundial Clodoaldo, foi o juiz da partida. Como curiosidade, a bola utilizada foi de capotão – 

porem novinha.  Uma festa organizada pela Federação Paulista de Futebol, com muitos 

convidados ilustres no recinto.  

 

Considerações finais 

 

Com este artigo, não pretendemos esgotar o assunto sobre a história esportiva 

mackenzista, pelo contrário, nossa intenção é abrir caminhos para o aprofundamento e 

novas abordagens sobre o tema. Afinal, desde as suas origens plantadas no século XIX, o 

Mackenzie tem se notabilizado por meio do protagonismo de seus estudantes nas arenas 

esportivas, não pela eventual circunstância de maior densidade numérica de alunos com 

pendores atlético-esportivos, mas, certamente, como evidência de uma intencionalidade de 

apoiar, promover e prestigiar a formação integral do ser humano, em todas as suas 

dimensões. Essa intencionalidade expressa nos documentos institucionais do Mackenzie foi 

fecundada, ao longo do tempo, por notáveis marcas de pioneirismo, como é o caso das 

histórias do basquete e do futebol, em que as páginas iniciais dessas trajetórias atestam a 

visibilidade e a relevância das equipes do Mackenzie. Somos, sem dúvida, herdeiros dessa 

tradição e, por isso mesmo, responsáveis por sua preservação e desenvolvimento, que 

começa com a retomada das narrativas dos nossos êxitos e o reavivamento das cores das 

nossas bandeiras esportivas – desafios permanentes e instigantes para toda a comunidade 

“mackenzista”. 
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3.5 História Oral e Memória 

 

Profa. Dra. Ana Lúcia Trevisan 
Profa. Dra. Elaine C. Prado dos Santos 

  Prof. Dr. Marcel Mendes 
 

Fazer uma leitura do passado e poder presentificá-lo, por meio da memória, foi o fio 

condutor de nossa pesquisa investigativa que buscou reconstituir, sob um olhar descritivo, 

narrativo, e também poético, fragmentos da história da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Por meio de depoimentos de três antigos alunos que se tornaram professores 

do Curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, procuramos ouvir suas vozes 

a fim de registrar suas memórias com a finalidade de corroborar a construção de uma 

Identidade do Mackenzie. Recorrendo-se às lembranças e às vozes desses três 

professores, bem como aos registros fotográficos, cedidos tanto pelos professores quanto 

pelo Centro Histórico, conseguiu-se ter um olhar sobre a Memória e sobre a Identidade do 

Mackenzie para se chegar a construir ou delinear os sentidos do que significa “ser 

Mackenzista”. 

Figura 1: Edifício Ashbel Green Simonton inaugurado no ano de 1959 em que fica 

localizado o Auditório Rui Barbosa. Imagem de 1970. 

 

Registros da História: a voz da Memória  

 

Utilizando registros – áudio, vídeo e transcrição – e por meio da análise desse 

material, percebeu-se uma única voz discursiva que reafirmou muitos meandros de uma 

“identidade mackenzista”. Conforme a professora Messiota Pires Lima, discente da primeira 
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década do Curso, ingressante em 1954:  "fiquei no Mackenzie 36 anos dando aula. Dei aula 

pra gente importante também muito importante como o Emerson Fittipaldi e todo mundo ria 

e dizia assim: “O Emerson foi seu aluno?!” eu falei “foi mas foi logo que eu me formei” ..... O 

Emerson foi meu aluno, ...., William Bonner que as meninas também acham lindo, naquela 

época também já achavam, né, a gente tinha que trocar até de sala algumas, era um aluno 

excelente o William Bonner, o sobrenome dele é Bonnemer". 

 

Figura 2: Entrevista feita no CHCM pela Profa. Elaine Cristina Prado dos Santos (esquerda 
da foto). Convidada Profa. Messiota Pires Lima. Fonte: Acervo dos autores.  

 

A segunda professora a ser entrevistadas foi Regina Buongermino, antiga aluna do 

Curso de Letras, em 1968, foi docente do Curso de Letras durante 32 anos. Regina 

Buongermino: "Meus amigos, filhos, dei aula pros filhos de todos os amigos e personagens 

importantes. O Carlos Nascimento, jornalista. Oscar Schmidt é bom, foi meu aluno, nunca 

conseguiu passar de ano, porque na hora das provas ele tava viajando, nunca terminou o 

curso, um querido. E o iatista, Robert Scheidt, foi meu aluno também e mais uma porção de 

gente famosa." 

 

Figura 3: Entrevista feita no CHCM pela Profa. Ana Trevisan (esquerda da foto). Convidada 
Profa.. Regina Buongermino. Fonte: Acervo dos autores.  



166 

 

O terceiro entrevistado foi o antigo aluno e professor do Curso de Letras da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Prof. Osvaldo Humberto Leonard Ceschin. 

 

 
Figura 4: Entrevista feita no CHCM pela Profa. Elaine Cristina Prado dos Santos (esquerda 
da foto). Convidado Prof. Osvaldo Humberto Leonard Ceschin. Fonte: Acervo dos autores.  

 

 

Conforme fragmento do prospecto O Mackenzie, entende-se que “o estabelecimento 

todo segue um programa idealizado para cercar os alunos de um ambiente sadio e 

agradável”. Este ambiente sadio e agradável foi comprovado nos três depoimentos. 

Palavras da Profa. Regina Buongermino: "E os filhos dos amigos do Mackenzie têm essa 

coisa mágica, as gerações que se entrelaçam, os filhos, os filhos dos filhos. Havia um tempo 

que eu contava para os alunos, eu dava a primeira aula pros meninos da faculdade de 

Economia. Segunda-feira, primeira aula da manhã, primeira aula da noite, primeiro dia de 

aula era a minha aula, então eu apresentava o Mackenzie porque tinha muita gente, 

principalmente à noite, que não tinha ideia do que era o Mackenzie. Gente mais humilde que 

prestava o vestibular aqui, que entrava e ainda tava assustado com o tamanho disso aqui, 

com a grandeza do Mackenzie. E eu contava pra eles, nós temos isso nos anos, final dos 

anos 70, começo dos 80, nós temos 5 gerações intercaladas aqui. Era o professor Naim, o 

professor Renato de matemática. Naim era de Educação Física, a professora Zaíra, a 

professora Luciana e a filhinha dela. Todo mundo deu aula pra todo mundo e vou chegando 

um depois, era muito bonito. E aqui, a coisa continua assim, a gente vê que os filhos, netos, 

da Messiota tão vindo pra cá. Netos de outros amigos estão aqui, então são 140 anos de 

uma história muito linda que o Mackenzie tem pra contar pra todo mundo". 

Da mesma forma, confirma o Prof. Osvaldo Ceschin: "Tive excepcionais professores 

e eu procuro imitar até hoje grande parte do que eu aprendi com eles. Eles me formaram 

como acadêmico, como estudante e depois me incentivaram a continuar na vida profissional 
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e me tornei professor, com certeza, graças aos muitos professores e excelentes professores 

que eu tive aqui. Mas, eu não posso negar que também os alunos me ensinaram muita 

coisa. Os meus colegas me ensinaram muita coisa como colegas de curso, e os meus 

alunos, depois que eu passei a dar aula no Mackenzie, a partir de 1972, os meus alunos me 

ensinaram muito também. O que é fundamental na história do Mackenzie é isso que já a 

professora Regina comentou agora pouco, na outra entrevista, que é o ambiente de 

convivência, de harmonia que existe entre alunos, professores e, sobretudo, entre os 

colegas. Mesmo aqueles que num certo sentido, comungam com outras ideias, outras 

formações." 

  

 

Figura 5: Professor Osvaldo Ceschin, em solenidade de formatura dos alunos do Curso de 

Letras do ano de 1982, entregando o diploma de Bacharel e Licenciatura para a aluna 

Elaine C. Prado dos Santos. 

 

Em outro fragmento de texto institucional, encontra-se a seguinte afirmação: “A 

grande maioria dos alunos são brasileiros, filhos de brasileiros, porém a matrícula é feita 

sem distinção de origem ou crenças”. Os três professores confirmaram que sempre foi uma 

característica do Mackenzie não haver exclusão entre as possíveis diferenças.  

Da mesma forma, encontramos no prospecto O Mackenzie “O corpo docente 

distingue-se pela dedicação à mocidade brasileira e aos ideais do estabelecimento e o corpo 

discente pelo seu espírito de união e orgulho de ser mackenzista”. Confirmou-se nos três 

depoimentos que o envolvimento entre os docentes e discentes sempre foi constante; por 

isso, todos declararam o orgulho de ser "mackenzista", alegando que seu coração 

continuava a ser mackenzista. Conforme Profa. Messiota, "o tempo foi passando, super 
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agradável, .... deixei amigos maravilhosos aqui até hoje e cada vez que eu entro aqui, não 

posso falar muito se não daqui a pouco eu começo a chorar eu começo a chorar.... O 

Mackenzie, cada vez que eu passo aqui, você não pode imaginar, é uma alegria passar 

nessa rua, só passar nessa ladeira, já vem lembrança, já vem recordação... O que mais me 

toca mesmo aqui é esse amor mackenzista que não passa. Tinha uma frase de Mr. Baker, 

quer dizer “uma vez mackenzista, pra sempre mackenzista” e falava com aquela pronúncia 

bem americana." 

 

Figura 6: Em frente ao Centro Histórico, alunos dos Cursos de Letras e Filosofia. Destacam-

se o Prof. Massaud Moisés (de jaleco branco, gravata e óculos) e a Profa. Messiota Pires 

Lima. 

 

Segundo a Profa. Regina Buongermino: “uma memória que se renova todos os dias 

folheando um álbum de lembranças, conversando com alguém, passando por aqui, eu moro 

no bairro, passando por aqui quanta saudade, quanta lembrança, quanta história e uma 

lembrança gostosa porque o Mackenzie tá aqui e acontecendo, vibrando. Gente nova 

revivendo a história dos velhinhos e uma saga né, acho que o Mackenzie é uma saga do 

bem, uma saga do ensino, do aprendizado, uma felicidade, um espírito. 

Uma história bonitinha do espírito mackenzista, anos 60, final dos anos 60, um grupo 

de amigos aqui do Mackenzie foi à Europa, chegaram na Alemanha entraram em num bar, 

inverno europeu, um frio, na mesa um grupo de gente, uma bandeira do Mackenzie no meio 

da mesa. É maravilhoso. Não é hoje tempo de internet que tá tudo ligado né, globalização, 

em 1969 tinha uma bandeira do Mackenzie numa mesa em um bar na Alemanha, não é 

absolutamente fantástico?! Então o Poças Leitão sabia: Isto é Mackenzie!". 
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Conforme palavras do Prof. Osvaldo Ceschin: "Hoje eu não moro tão perto do 

Mackenzie, mas eu estou sempre com o coração ligado ao Mackenzie, tanto que quando eu 

entro aqui, nas poucas oportunidades que isso aconteceu nos últimos três, quatro anos eu 

me sinto em casa. Eu gostaria até de conversar com os alunos de vez em quando e saber o 

que eles pensam, como está a vida de estudante aqui do Mackenzie. Mas, eu sei que a vida 

no Mackenzie é a mesma que a minha filha vivenciou enquanto aluna do curso de Direito, 

com uma amizade para todo o sempre, porque os alunos do Mackenzie se integram e são 

amigos para sempre". 

O passado possui lacunas que podem ser preenchidas pela potencialidade da 

memória, manifesta na voz e no olhar de cada sujeito, que reformula incessantemente suas 

narrativas de vida e concebe, assim, sua identidade. O passado, quando evocado pela 

memória, invade o presente e possibilita a experiência singular da simultaneidade temporal, 

cria um intervalo particular no fluxo ininterrupto do destino. Um mesmo espaço pode abraçar 

a memória de diferentes tempos, as lembranças conseguem atar os laços temporais e 

reacender novas luzes, iluminando um mesmo cenário marcado pelas muitas experiências 

de vida.  

 

Figura 7: Memórias citadas pelo Prof. Osvaldo Ceschin referentes à Escola de Engenharia 

e faculdade de Direito nos anos 50. 

 

Os relatos compilados neste projeto de investigação iconográfica buscaram 

estabelecer um olhar sobre o passado ancorado na subjetividade. As vozes e as imagens 

que destacamos aqui fazem parte da memória de pessoas que viveram, estudaram e 

trabalharam, em diferentes momentos, no Colégio e na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. A conjunção de voz e imagem compôs um mosaico de memórias, às vezes 
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descontínuas, fragmentadas, unidas tão-somente pelo enlevo da emoção, da certeza de que 

as experiências vividas com intensidade são perenes. 

O espaço do campus Higienópolis, sobretudo do prédio do Centro Histórico, tornou-

se um fio condutor, pois, percorremos as fotos e as lembranças ao mesmo tempo em que 

identificamos escadas, jardins, fachadas. O espaço se remodela no caleidoscópio que 

agrupa as veleidades da memória e, em cada depoimento, em cada detalhe expresso, o 

espaço da subjetividade se impõe. Toda revelação, mesmo a mais singela, faz movimentar 

o espectro das cores e dos sentidos que os espaços do Mackenzie abarcam e a emoção 

surge nessa comunhão entre os tempos e um mesmo espaço. Os diferentes depoimentos 

resgatam o passado, mas redimensionam o presente, as trajetórias de vida se entrecruzam 

na beleza de sentir-se parte de um todo, o resultado destes olhares provoca um impacto 

pois, a vida que se escreve agora na memória nos faz refletir sobre a vida que se esvai no 

dia a dia, na rotina profícua do magistério, em nossos afetos, em nossos ideais e projetos.  

As fotos que aqui apresentamos pertencem ao acervo pessoal dos professores 

entrevistados e ao Centro Histórico, no entanto, ao elaborarem suas memórias na forma de 

relato oral, percebemos que uma nova dimensão se imprime em cada foto. Na comunhão da 

memória e da imagem ressurgem alegrias, risos, alguma lágrima, saudades, enfim, 

verdades humanas em seu estado puro. Neste ponto, talvez, seja possível vislumbrar um 

diálogo efetivo com as narrativas históricas, pois um caminho de vivências simbólicas surge 

quando se transcende o aspecto puramente referencial das fotos impregnadas pelo tempo 

linear. Ao conjugarem-se os discursos da história e da memória, não há dúvida, 

presenciamos um fragmento da história da universidade, mas também da cidade de São 

Paulo, bem como dos contornos humanos do século XX. 

 

Considerações finais 

 

Lendo os depoimentos, entendemos que os professores também leram as suas 

fotos, no sentido em que traduziram as imagens em emoção. Em sua leitura subjetiva do 

passado, propuseram nas entrelinhas das memórias, uma reflexão para todos os leitores de 

seus depoimentos e de suas impressões: nós também estamos construindo o trajeto da 

nossa memória. Em cada passo no presente, estamos deixando nossas imagens, nossas 

fotos que um dia poderemos ler no futuro, ou, quem sabe, elas poderão ser lidas por outros 

e seremos, então, memória na voz de nossos atuais amigos.  

O tempo dos afetos é o tempo que prevalece na memória, por isso, nesses 

depoimentos, em que se resgata o humano disperso na composição das imagens, é 
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possível pensarmos sobre o tempo presente, o nosso tempo de leitores, de sujeitos que 

também ocupam, transitam e constroem os espaços do Mackenzie.  
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ANEXO: SEGUEM ABAIXO AS TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS COM OS 

PROFESSORES. 

 

Transcrição – Gravação de Depoimentos de Letras – Profª Messiota L. Pires 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

Então com grande alegria nós estamos hoje aqui porque nós trouxemos uma pessoa 

muito importante para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é a Professora Messiota 

Lima Pires. Ela foi uma professora da Universidade, ela foi uma das primeiras alunas do 

nosso curso de Letras e ela veio hoje contar a sua história, ela veio trazer memórias para 

nós e nós queremos ouvi-la, queremos ouvir a sua voz e ao ouvir a sua voz, nós queremos 

saber qual é a importância do Mackenzie, da Universidade Mackenzie por meio dessas 

memórias. Saber a importância do Colégio Mackenzie, a importância da Escola Mackenzie, 

a importância da Universidade, no momento quando ela foi aluna, no momento quando ela 
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se tornou professora, a importância da Universidade Mackenzie. Como é construir essa 

memória? E ao construir essa memória, a professora nos trouxe um álbum de fotografia. 

Então de que forma nós podemos construir essa memória trazendo as memórias aqui. 

Então nós vamos, nós temos o prazer hoje de poder ouvir uma das primeiras alunas do 

curso de Letras que tem toda uma trajetória belíssima aqui no Mackenzie, então nós 

queremos ouvir você, Messiota, por meio da sua fala, o que é essa trajetória? O que é essa 

história? Por meio destas fotos, por meio dessas imagens, o que é a sua trajetória. Muito 

obrigada em primeiro lugar. 

Professora Messiota L. Pires: 

A minha trajetória foi grande porque eu entrei aqui em 47, entrei pela Escola 

Americana, não só porque o Mackenzie naquele tempo já era um dos colégios muito 

famosos mas como tinha três pessoas da minha família trabalhando aqui: tive uma tia que 

foi inspetora federal da Escola de Comércio, outra tia que trabalhou na Engenharia como 

secretaria do Dr. Pegado e outra tia que era professora de inglês do antigo ginásio Miss 

Matos que todos conheciam e a minha família achava que eu tinha que vir estudar no 

Mackenzie. 

Entrei na Escola Americana, como eu disse, depois fiz todo o ginásio, fiz o colegial 

científico porque eu gostava de matemática e de repente fiquei de segunda época em física, 

que me apavorou muito, e resolvi que não ia estudar mais nada com matemática, queria 

Letras. Aí tive que parar pra fazer vestibular de Latim porque no clássico a gente estudava 

Latim. Fiz um ano de Latim no cursinho do Castelões da cidade e vim fazer vestibular aqui 

pra Letras que só tinha união latinas e união germânicas. Pra vocês entenderem também 

como era o nosso vestibular, que era muito engraçado, nós tínhamos três professores no 

exame oral. O exame oral tinha a Dona Elisa, que dava gramática; o Leone, literatura latina 

e uma outra professora, Dona Aida Costa que fazia tradução. Levava a tarde inteira fazendo 

vestibular. Você imagina um aluno e de vez em quando a gente tinha que sair daqui assim, 

morrendo de sede ou vontade de ir ao banheiro e aí mandavam ir buscar o aluno porque 

faltava o segundo professor para examinar. Foi muito gostoso, eu tenho assim, muitas 

recordações maravilhosas desse prédio, principalmente, porque o meu curso foi feito aqui 

nessa maravilha. Aqui era a secretaria e ali atrás era o grêmio nessa sala aqui onde eu fui 

presidente de grêmio também, a gente jogava muito ping-pong e as políticas saiam daqui 

também, dessa conversinha da filosofia. Meu pai não deixava participar das reuniões de 

todos da faculdade porque eu era  única mulher então naquele tempo eu não podia sai para 

assistir, fazer uma reunião do EUNI, como é que chamava? Eu nem lembro bem. Então era 
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na minha casa, quando tinha reunião do Mackenzie tinha que ser na minha casa porque 

filosofia era mulher, os outros todos eram homens, né. 

A faculdade de filosofia me marcou demais, principalmente porque teve essa 

mudança pra Letras e essa mudança pra Letras, eu devo também a um Pastor maravilhoso 

que foi meu professor de português no terceiro cientifico, aí ele era o Reverendo Rubens 

Lopes, muito conhecido e ele dava umas aulas de literatura maravilhosas, aí eu comecei a 

gostar de literatura e a não gostar de física mais, que era muito difícil para mim e 

matemática. Fui fazer Letras. Encontrei-me com ele também, em uma ocasião no aeroporto 

e falei “devo ao senhor, hoje ter feito Letras” e a filha dele foi minha aluna no Colégio Batista 

depois também. Mudou completamente. 

Sai aqui do Mackenzie em 58. Não tinha fotógrafo pra fazer maravilhas na nossa 

formatura e veja o convite foi esse, eu que fiz esse álbum aqui meio improvisado. Saí em 58, 

vejam o que era a Faculdade de Letras em 58. Física, 2 alunos. Matemática, 3, Neolatinas, 

8. Olha quantos, 8. Mas nos formamos 4. Não, daí eu resolvi fazer esse álbum. O professor 

Moisés foi nosso paraninfo, nos adorávamos, embora ele fosse superexigente, mocinho 

aqui, né? Sei que ele tá muito doente. Nosso diretor foi o Willie Maurer que era de todos, o 

Salun, que era o professor de Latim, Isac Nicolau Salun, era um verdadeiro gênio, ele 

andava com uma mala que se fosse hoje em dia vocês iam chorar de rir, a pasta dele tinha 

4 folhas, era deste tamanho. Ele vinha com aquela mala e emprestava todos os livros que o 

aluno quisesse. “Vocês querem os livros? Estão aqui, pode levar.”. Ninguém sumia com o 

livro dele, todo mundo lia o livro dele e devolvia intacto. Era um gênio, tão gênio que ele saía 

escrevendo da lousa pra parede. Você sabia disso? Você lembra disso do seu tempo 

também? Ele saía, ele tava tão entusiasmado a aula que ele ia indo e ele ia pra parede, 

ninguém falava nada, ninguém tinha coragem de falar, de repente ele via “gente vocês não 

me chamaram a atenção? Eu me empolguei com a aula hoje” e a gente ficava assim, sabe? 

Não sabia se tomava nota, se assistia aula. No primeiro dia de aula todo mundo ficou 

perdido. Depois tem aqui os colegas. E tem aqui que é uma professora muito interessante, 

que eu tenho desde a primeira fotografia da Escola Americana, com 10 anos. Aqui com 10 

anos, depois fiz todas do ginásio, do colegial, os professores. E aqui foi na Casa Mappin, 

vocês não conhecem, onde existia um chá muito divertido e existia também no Mackenzie a 

Associação Atlética Mackenzie e nós fizemos parte de uma festa que eu não me lembro que 

festa era. Então, o presidente da Engenharia ofereceu um chá para as meninas do 

Mackenzie no Mappin, ou coisa mais maravilhosa que podia acontecer naquela época. Os 

daqui são da faculdade, agora aqui são da faculdade. O da faculdade que vocês, ó, aqui já 
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tem o Masson, tem a primeira esposa dele, a Leila Perroni Moises que foi aluna dele aqui 

depois deu aula na USP. 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

Parece que eu estou conhecendo essa porta, esta entrada...é aqui? 

Professora Messiota L. Pires: 

Essa que nós entramos! 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

É? 

Professora Messiota L. Pires: 

Ah! As fotografias eram feitas aqui! Ou na frente ou atrás! Ou aqui no fundo. Então 

tem uma outra fotografia que tem os professores. Tem aqui o Idel Becker que foi um grande 

professor... Essa é no fundo, desse lado de cá. Idel Becker era um grande médico, professor 

de língua espano americana. Fui conhecer o Giusti. Sabe o Giusti de literatura espanhola? 

Era amigo de Idel Becker. Quando eu fui pra Buenos Aires ele me fez fazer uma visita. E 

esse foi do ultimo ano, foi tirada aqui em cima, perto do... 

Professora Elaina C. Prado dos Santos: 

Aqui é o nosso jardim. 

Professora Messiota L. Pires:  

O último ano, aqui já tem primeiro, 2... 4 anos. Olha aqui já tem 4 anos juntos. Olha 

só quantas pessoas, no 1 ano nos tivemos professores maravilhosos. 

Teve um... Adolfo Casais Monteiro, você sabe também quem é né. Foi amigo 

também do Fernando Pessoa veio dar aula pra gente no 1º ano e ele ficou horrorizado, ele 

dizia pro  diretor “eu não consigo dar aula pra esses pequenos, eles não prestam atenção, 

não conseguem me seguir” Porque ele falava tão depressa. Se eu falo depressa, você 

imagine ele. Ninguém entendia nada. Ainda com aquele sotaque de português. Ele traduziu 

um livro do Oscar Lopes dessa grossura de literatura portuguesa “vocês não conhecem 

nada, minha gente. Mas me envergonho de dar aula na faculdade” a gente ficava se 

sentindo tão diminuído que ninguém tinha coragem de perguntar, nem de fazer nada. Os 

primeiros trabalhos de literatura foi assim aquela tragédia para nós, ainda mais com esse 
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professor que veio de Lisboa, você pode imaginar, né. E uns tinham feito Científico, outros 

tinham feito Clássico, sabiam um pouco mais, né? E os que não tinham estudado tanto no 

Clássico ficavam apanhando. O Amora ficava ali no Instituto Português. Eu fazia trabalhos 

com ele, passava uma tarde fazendo trabalho. Amora também foi professor aqui no 

Mackenzie, não foi meu professor mas deu aula. 

Então, gente, o Mackenzie significou muito pra mim. Meu primeiro marido foi aluno 

aqui do Mackenzie, fez física, conheci aqui, casei, fiquei viúva aqui também, do primeiro 

marido. Meus filhos estudaram aqui, os dois mais velhos. A mais velha fez desenho 

industrial. O meu filho entrou em engenharia, não gostou da engenharia, saiu da 

engenharia, engenharia de jeito nenhum. Aí foi fazer propaganda, nada a ver, mas não tinha 

no Mackenzie, então foi fazer na ESPM. Aí não queria nada com engenharias que era o que 

eu forçava. E tenho uma caçulinha, que foi do segundo marido, que também estudou no 

Mackenzie mas eu não conheci nessa época e aí quem descobriu uma fotografia dele foi o 

Nelson Callegari porque ele foi interno e eu dizia “eu quero saber das notas dele” porque ele 

foi interno, acho que ele não foi muito bom aluno a mãe dizia e ele não foi mesmo. Então eu 

falava “Nelson, eu não quero mais ver as notas dele, não. Para ai que já chega por 

enquanto” e fiquei no Mackenzie 36 anos dando aula. Dei aula pra gente importante também 

muito importante como o Emerson Fittipaldi e todo mundo ria e dizia assim :”O Emerson foi 

seu aluno?!” eu falei “foi mas foi logo que eu me formei” pera um pouquinho, sou velha mas 

também nem tanto, né. O Emerson foi meu aluno, esse outro da televisão que trabalha 

agora, o, como é que ele chama, um moreninho, foi colega da minha filha também, muito 

bom ator, William Bonner que as meninas também acham lindo, naquela época também já 

achavam, né, a gente tinha que trocar até de sala algumas porque todas, era um aluno 

excelente o William Bonner o sobrenome dele é Bonnemer, ele fez o William Bonner, 

adaptou para a televisão, sempre foi essa maravilha que ele é, era o melhor aluno então 

ninguém queria ficar muito perto dele mas era o melhor aluno, muito simpático, muito 

amável, nada daqueles enjoados, quem mais que foi meu aluno? Tem aquela outra moc... 

não é Dias Gomes... Ele tá levando uma novela agora, o pai dele também foi, bom, esqueci. 

Principalmente os filhos de colegas que eu mais adorava né. Hoje mesmo eu tava 

lembrando... Das suas também, Regina... Lembrando da filha da Cleusa, a mais velha, que 

eu achei uma cartinha linda dela hoje, quase de chorar, encontrei cartinha também da filha 

da Yeda também, da Luciana. Eu falei “gente do céu, essa coleção ainda tenho que 

arrumar, que arranjar até morrer pra deixar para os meus filhos” mas tava meio que confuso 

tudo isso. Sua filha também foi minha aluna. Os filhos do Ítalo todo, os 4 do Ítalo, converso 
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com eles até hoje pelo facebook, os 4, os 3 do Ítalo. O Serginho eu já disse pra ele “quando 

eu tiver qualquer problema eu vou me tratar com você” já tá formado também em medicina. 

Pois é, então o tempo foi passando, super agradável, muito alegra, deixei amigos 

maravilhosos aqui até hoje e cada vez que eu entro aqui, não posso falar muito se não daqui 

a pouco eu começo a chorar eu começo a chorar, então vou parar. Vamos falar de uma 

coisa mais alegre. O Mackenzie, cada vez que eu passo aqui, você não pode imaginar, é 

uma alegria passar nessa rua, só passar nessa ladeira, já vem lembrança, já vem 

recordação. Os filhos da Neusa também foram meus alunos, to esquecendo de muita gente, 

não posso esquecer. E... Que mais que eu posso lembrar de bom aqui... Acho que eu 

lembrei bastante... Já lembrei muito né, professora? Já falei até demais. Então eu acho que 

é isso que eu posso dizer, lembrança de mais, dos presidentes, do Dr. Claudio que foi um 

presidente muito amigo da gente, das diretoras, Mr. Baker. Olha não posso nem enumerar 

todos se não eu fico uma hora falando e... O que mais me toca mesmo aqui é esse amor 

mackenzista que não passa. Tinha uma frase de Mr. Baker, quer dizer “uma vez 

mackenzista, pra sempre mackenzista” e falava com aquela pronuncia bem americana. E é 

verdade, eu tinha fama ainda no Mackenzie, não vou levar fama, eu vou levar a mala de 

fama do Mackenzie. E agora, como eu já estou bem mais velha do que quando eu me 

aposentei, muita coisa eu já quero ir tirando do meu baú porque eu acho que é só pra mim, 

ninguém tem que mexer mais, então eu vou guardar, até doar pro centro histórico, vou ver, 

nós trabalhamos também aqui pra construir o Ruy Barbosa, fazíamos jantares em benefício 

do Ruy Barbosa, estava me esquecendo disso. E era uma delícia porque os jantares eram 

no Esplanada. Esplanada ninguém sabe o que era, era aquele Hotel né. E os meus alunos 

do 3 colegial as às vezes diziam “Fala outra vez do Esplanada, professora?” eles não 

sabiam, já tinha baile da Mac-Nav. 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

Que isso? 

Professora Messiota L. Pires:  

Era, jogos do Mackenzie com a Escola Naval, não era Mack-Med, era Mac-Nav. Aí 

contava e eles ficavam “Ah professora, depois que acabar a aula a senhora conta outra vez 

do Hotel Esplanada como é que era?” então são muitas recordações que às vezes a gente 

faz uma confusão mas vai ficar só pra mim e tem agora encontro gerações de alunos cujos 

pais e até, tem um que chegou lá outro fia e falou assim “daqui a pouco meu avô foi aluno 

da senhora” falei “foi mesmo, ué, se casou cedo foi meu aluno também”. E é isso é que é 
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Mackenzie e eu fico muito feliz de ver que hoje em dia tá sendo restaurado tudo isso, né. 

Com esse centro histórico, com essa maravilha toda, os professores estudando, os 

professores sendo aqui homenageados, né. O reconhecimento de tudo isso é uma alegria 

muito grande para mim. Fico muito feliz de tá aqui, agradeço muito a Elaine também que é 

uma professora maravilhosa que não esquece da gente, né. Mesmo dos tempos de 

correção de vestibular. Então nós estamos sempre presentes aqui e eu só tenho a 

agradecer a vocês e ao Mackenzie por tudo que representa na minha vida. Muito obrigada a 

todos. 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

Muito obrigada, Messiota. Por todas as suas palavras. Por assim, trazer um pouco 

das suas memórias mas por esses minutos nós podemos observar a grandiosidade da sua 

história, da profundidade e da emoção que é poder ouvir e de saber o quanto é esta 

memória e quanto é esse resgate que nós temos e saber o quanto representa esse prédio e 

esse Centro Histórico e toda essa vida que é o nosso Mackenzie, isso é essa Universidade. 

Professora Messiota L. Pires:  

Eu esqueci de uma coisa, posso falar? 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

Pode. 

Professora Messiota L. Pires:  

Tenho um neto hoje aqui estudando, acho que ele vai ficar muito bravo se eu 

esquecer dele. Ele está fazendo Propaganda aqui, é aluno de uma professora que ele diz 

que ele adora, eu não posso falar, então ele adora, ele disse “porque eu falei que era seu 

neto, acho que ela gostou ainda mais de mim” falei “você é muito malandro, viu!” e ele disse 

que tá adorando fazer Propaganda aqui. É o último, né. Ah não! Tem um de 16 que ainda 

pode vir fazer faculdade aqui. 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

São os frutos. 

Professora Messiota L. Pires:  

É verdade. 
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Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

São os frutos. Muito obrigada, Messiota. 

Professora Messiota L. Pires:  

Obrigada você, viu? 

Professora Elaine C. Prado dos Santos: 

Muito obrigada. 

Professora Messiota L. Pires:  

Obrigada a todos. 

Transcrição - Gravação de Depoimentos de Letras – Profª Regina Buongermino Pereira 

Professora Ana Lúcia Trevisan:  

Olá a todos, é com muita alegria e muita honra que nós recebemos hoje aqui no 

Mackenzie a professora Regina Buongermino, professora aqui da casa, estudou aqui no 

Mackenzie o curso de Letras, ingressou na faculdade em 1968 e depois foi professora aqui 

também no Mackenzie por 32 anos. 

Professora Regina Buongermino: 

Isso. 

Professora Ana Lúcia Trevisan: 

Então é com muita alegria que hoje vamos partilhar aqui algumas memórias da 

professora Regina. Ela trouxe aqui algumas fotos, fotos que são significativas pra ela e a 

gente deseja que por meio dessas lembranças, por meio dessas fotos que ela vai nos 

mostrar, nós possamos entender um pouco desse passado, entender um pouco dessa 

memória. E partilhando essa memória com toda certeza a gente entende a importância do 

Mackenzie na vida da professora Regina. 

Essa é uma reflexão importante que a gente quer aqui compartilhar com vocês. Eu 

passo a palavra a professora Regina e a gente vai aqui ouvir um pouco das suas memórias, 

da sua lembrança e da sua história aqui na Universidade. 

Professora Regina Buongermino:  
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Eu quero agradecer em primeiríssimo lugar a Elaine, Ana Lúcia, por essa 

oportunidade muito gostosa de, de repente descobrir que ficar velho é bom, agora eu faço 

parte da história do Mackenzie, isso é muito bom. O Mackenzie é a minha história, eu 

cheguei aqui com 18 anos, Messiota, não cheguei aqui pequenininha porque diferentemente 

do seu pai, o meu pai era um italiano que achava que escola mista, meninos e meninas, era 

boate. Então que a filha dele tinha que estudar em colégio só de mocinhas. Por isso eu só 

vim pra cá na Universidade, porque daí ele não podia fazer mais nada né, e eu vim fazer 

Letras também por muito acaso.  

A verdade a minha história é mais engraçada que da Messiota, Messiota é mais 

séria, eu sou mais lúdica, a escolha do Mackenzie foi um acaso porque eu queria fazer 

Psicologia e acreditem, naquele tempo não tinha Psicologia no Mackenzie. Olha como faz 

tempo. E eu então vim fazer a inscrição pro vestibular e descobri que não tinha Psicologia 

mas eu tinha um namorado aqui e o Mackenzie sempre foi um escola de moças muito 

bonitas então o ciúmes era muito forte e eu precisava estudar aqui pra controlar o 

namorado. Foi aí que mudei minha vida, a história da minha vida começou mudando por 

causa do Mackenzie, nessa linha torta, fui fazer Letras e acabei sendo a pessoa mais feliz 

do mundo que eu conheço na profissão que exerceu.  

O magistério foi assim, a melhor coisa da minha vida de mãos dadas com as minhas 

filhas e meus amigos. É muito bom. E tudo amarrado no Mackenzie, meus amigos são 

amigos da vida inteira, amizades feitas aqui. Nós somos amigos há 50 anos e nos 

conhecemos aqui. Tem uma foto aqui bem interessante, que é uma reunião na minha casa, 

32 anos depois da nossa formatura, em que um grupo bem grande da turma que se formou 

em 71 se reuniu para homenagear nossa professora de francês, Jani Salmon, que faleceu 

agora ano passado, uma pessoa maravilhosa, então essa mulheradinha toda aqui já estava 

junta há 32 anos nessa foto. Continuamos juntas até hoje. 

Professora Ana Lúcia Trevisan: 

Você tem a foto também, né Regina. 

Professora Regina Buongermino: 

E aqui é a foto do pessoal lá trás em 68, num estágio que nós fizemos em nossa 

Friburgo. Histórias de Mackenzie.  

Minhas filhas estudaram aqui e são duas pessoas maravilhosas, muito bem 

formadas e preparadas pra vida. A mais velha acabou de se doutorar na Suécia e agora 
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está indo para um pós-doutorado em Londres. A mais nova vive no Brasil, está muito bem 

profissionalmente, trabalha na área econômica e muito feliz.  

Meus amigos, filhos, dei aula pros filhos de todos os amigos e personagens 

importantes. O Carlos Nascimento, jornalista. Oscar Schmidt é bom, foi meu aluno, nunca 

conseguiu passar de ano, porque na hora das provas ele tava viajando, nunca terminou o 

curso, um querido. E o iatista, Robert Scheidt, foi meu aluno também e mais uma porção de 

gente famosa.  

E os filhos dos amigos do Mackenzie tem essa coisa mágica, as gerações que se 

entrelaçam, os filhos, os filhos dos filhos. Havia um tempo que eu contava para os alunos, 

eu dava a primeira aula pros meninos da Faculdade de Economia. Segunda-feira primeira 

aula da manhã, primeira aula da noite, primeiro dia de aula era a minha aula, então eu 

apresentava o Mackenzie porque tinha muita gente, principalmente à noite, que não tinha 

ideia do que era o Mackenzie. Gente mais humilde que prestava o vestibular aqui, que 

entrava e ainda tava assustado com o tamanho disso aqui, com a grandeza do Mackenzie. 

E eu contava pra eles, nós temos isso nos anos, final dos anos 70, começo dos 80, nós 

temos 5 gerações intercaladas aqui. Era o professor Naim, o professor Renato de 

matemática, Naim era de Educação Física, a professora Zaíra, a professora Luciana e a 

filhinha dela. Todo mundo deu aula pra todo mundo e vou chegando um depois, era muito 

bonito. E aqui, a coisa continua assim, a gente vê que os filhos, netos, da Messiota tão vindo 

pra cá. Netos de outros amigos estão aqui, então são 140 anos de uma história muito linda 

que o Mackenzie tem pra contar pra todo mundo.  

A minha vida foi tudo muito bom, dar aula aqui foi assim uma realização, fiz grandes 

amigos entre os meus alunos. E é um prazer imenso de ter alunos que viraram colegas 

depois. Lá na Faculdade de Economia vários foram meus alunos e depois gostaram tanto da 

ideia de dar aula que vieram ser professores e passaram a ser colegas, muito bom. Assim, 

muito gratificante, muito gostoso, uma memória que se renova todos os dias folheando um 

álbum de lembranças, conversando com alguém, passando por aqui, eu moro no bairro, 

passando por aqui quanta saudade, quanta lembrança, quanta história e uma lembrança 

gostosa porque o Mackenzie tá aqui e acontecendo, vibrando. Gente nova revivendo a 

história dos velhinhos e uma saga né, acho que o Mackenzie é uma saga do bem, uma saga 

do ensino, do aprendizado, uma felicidade, um espírito. Uma história bonitinha do espírito 

mackenzista, anos 60, final dos anos 60, um grupo de amigos aqui do Mackenzie foi a 

Europa, chegaram na Alemanha entraram em num bar, inverno europeu, um frio, na mesa 

um grupo de gente, uma bandeira do Mackenzie no meio da mesa. É maravilhoso. Não é 
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hoje tempo de internet que tá tudo ligado né, globalização, em 1969 tinha uma bandeira do 

Mackenzie numa mesa em um bar na Alemanha, não é absolutamente fantástico?! Então o 

Poças Leitão sabia, isto é Mackenzie. 

Acho que não tem muita coisa pra contar… Ah, só tem uma coisinha pra contar. O 

meu marido também tá no pacote mackenzista e não é ex-marido, nem primeiro, é primeiro 

e único, então nem tudo são flores mas tudo bem. Olha, as fotos. Tem uma foto aqui que, 

essa foto é linda do castelinho lateral, ali no prédio 10. Tem uma foto da mesa da nossa 

formatura no Ruy Barbosa que ela vale a pena ser mostrada apesar do tamanho muito 

reduzido, no centro da mesa, aqui, essa pessoa, é o governador do Estado de São Paulo no 

momento, Laudo Natel, que foi o nosso patrono e aqui todo corpo docente que a Messiota 

mostrou fotos de vários deles, professor Leone, professora Elisa e mais todos os nossos 

professores. Mas aqui estava o governador do estado, oferecendo sua presença na nossa 

formatura. 

Então é isso, muito obrigada, obrigada Ana Lúcia, obrigada Elaine. Messiota é um 

prazer te encontrar. Oswaldo que vai falar depois, outro prazer. 

Professora Ana Lúcia Trevisan: 

Pra nós é que é uma alegria, agradeço muito Regina a sua presença e não a dúvida 

que partilhar esses momentos, essas lembranças, faz com que a gente continue vivendo, 

percebendo, e hoje percebendo que as nossas memórias são mesmo a coisa mais 

importante da nossa vida. 

Professora Regina Buongermino: 

Com certeza. 

Professora Ana Lúcia Trevisan: 

Muito obrigada. 

Transcrição - Gravação de Depoimentos de Letras – Profº Osvaldo Ceschin 

Prof.ª Elaine:  

Com grande alegria estamos hoje aqui, com extrema honra e com o professor 

Osvaldo Ceschin, que foi aluno do Mackenzie, da Universidade Mackenzie, e também 

professor aqui da Universidade. Foi meu professor de língua portuguesa. Fui sua monitora 

quando fiz a graduação aqui no curso de letras. E nós trouxemos o professor aqui para que 
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ele pudesse nos contar um pouco de suas memórias, um pouco de sua história. De que 

forma o Mackenzie contribuiu, ou não, mas de que forma sim foi importante em sua vida? 

De que maneira o Mackenzie construiu a sua história, como professor, como estudante, a 

sua formação para sua vida, professor? 

Prof. Osvaldo:  

Muito obrigado por essa oportunidade, eu agradeço muito esse convite. Só uma ex-

aluna tão dedicada, e atenciosa e competente como você poderia se lembrar de alguns 

colegas e alguns ex-alunos que fizeram parte da história do Mackenzie. Eu tenho tanta coisa 

para falar do Mackenzie que não seria possível resumir em meia hora ou mesmo um pouco 

mais. Mas, eu me lembro de um fato que eu fui Mackenzista por adoção de afeto desde que 

eu passei a morar na Rua Maria Antônia. Eu morava num pensionato que havia para 

estudantes e haviam muitos estudantes, alguns estudavam no Mackenzie, vários estudavam 

no Mackenzie, e eu, embora estivesse fazendo vestibular para outro curso, eu me 

encantava com o Mackenzie. Eu vinha muito aqui porque eu tinha amigos, eu fiz amigos 

aqui no curso de Arquitetura, fiz amigos no curso de Direito, e eu passei a gostar do 

Mackenzie antes de ser Mackenzista, de fato. Mas, como Mackenzista de fato, que 

aconteceu a partir de 1965, eu adotei o Mackenzie como uma espécie de segunda casa.  

É uma casa de afeto, não só de aprendizado e onde se vai para aprender alguma 

coisa e ter uma formação. Eu já tinha alguma idade, eu não era mais adolescente, pelo 

menos num certo sentido, e eu cultivei na minha estada no Mackenzie, as melhores 

experiências que alguém pode ter na vida acadêmica, e essa é uma fase fundamental para 

todas as pessoas que têm a sorte de fazer um curso superior. Eu tenho um filho que fez 

vestibular para a Politécnica e entrou na Politécnica, se formou na Politécnica, como 

engenheiro, mas eu tive uma filha, tive a sorte também de ter uma filha que fez o curso de 

Direito no Mackenzie. E eu tive que convencê-la com certa insistência a fazer o vestibular no 

Mackenzie, porque ela na verdade estava iludida com formar-se na faculdade de Direito do 

Largo São Francisco. E eu torcia para que ela não entrasse, por um acaso ela não 

conseguiu. Por um ponto ela não conseguiu entrar na Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco e eu fiquei feliz. Eu já dava aula na USP nessa época, mas eu gostei muito que 

ela tenha entrado no Mackenzie. Foi uma experiência que ela repetiu da minha experiência 

de vida. Como aluna aqui do Mackenzie, até hoje, ela tem vários amigos, vários colegas do 

Direito que são herança da convivência que ela teve aqui na universidade, como você tenha 

uma série de amigos e amigas que participaram da sua formação aqui eu também tive.  
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Como aluno, eu convivi com pessoas de várias atividades, principalmente de outros 

cursos. Isso também era fácil na minha época. É bom lembrar que na minha época, que eu 

era aluno, o Mackenzie tinha cerca de 3.400, 3.300 alunos apenas. Grande parte desses 

alunos estavam no curso de Engenharia. E alguns, alguns, já estava aumentando, estavam 

na Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Ciências, Letras e Pedagogia, no Mackenzie - 

onde eu estudei, por sorte, e onde fui vice-presidente do Centro Acadêmico, mesmo que 

não houvesse eleição e eles me colocavam como vice-presidente do Centro Acadêmico da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era uma faculdade em crescimento.  

Tive excepcionais professores e eu procuro imitar até hoje grande parte do que eu 

aprendi com eles. Eles me formaram como acadêmico, como estudante e depois me 

incentivaram a continuar na vida profissional e me tornei professor, com certeza, graças aos 

muitos professores e excelentes professores que eu tive aqui. Mas, eu não posso negar que 

também os alunos me ensinaram muita coisa. Os meus colegas me ensinaram muita coisa 

como colegas de curso, e os meus alunos, depois que eu passei a dar aula no Mackenzie, a 

partir de 1972, os meus alunos me ensinaram muito também. O que é fundamental na 

história do Mackenzie é isso que já a professora Regina comentou agora pouco, na outra 

entrevista, que é o ambiente de convivência, de harmonia que existe entre alunos, 

professores e sobretudo, entre os colegas. Mesmo aqueles que num certo sentido, 

comungam com outras ideias, outras formações.  

No meu tempo, havia uma espécie de exacerbação do contexto político, num 

processo de ditadura, chamado de ditadura militar… que não era bem militar, apenas era a 

presença de um regime forte, com a influência de vários setores e havia uma disputa por 

posições políticas. E os alunos do Mackenzie tomaram posição. Não havia unidade 

ideológica, nem política, nem no Mackenzie, nem na própria Universidade de São Paulo, 

mas o que possibilitou esse período era uma troca de experiências muito grande. Nós não 

nos limitamos na época a ser apenas alunos de Letras ou cultivadores da cultura literária ou 

de outra natureza semelhante. Nós tínhamos uma fome e uma sede de conhecimento, então 

havia um ambiente que fomentava interesse por teatro, arte em geral, sobretudo artes 

plásticas, que estava em grande expansão no Brasil na época. Teatro fundamentalmente e 

cinema teve uma influência muito grande na formação da minha geração como universitário 

no Mackenzie e como professor depois, isso me facilitou, beneficiou bastante. E hoje eu 

sinto que isso não acontece da mesma maneira.  

Mas, eu vou contar, para abreviar essa pequena introdução, me ofereceram a 

oportunidade quando eu me formei, em 1969, a ser convidado para dar aula na 
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Universidade que estava se criando no Mato Grosso. Mato Grosso na época era um estado 

único, não havia divisão e havia-se criado a universidade, e estava para ser instalada. Ela 

foi instalada junto com três grupos de cursos que ficavam sediados não só em Campo 

Grande, mas também em Corumbá, em Três Lagoas, Aquidauana e uma outra cidade que 

não vou me lembrar agora. E eu participei da formação, e nesse momento eu fui convidado 

e eu aceitei, e fui morar em Corumbá. Eu não tinha a menor noção de pra onde eu ia e o 

Mackenzie tem a ver alguma coisa com isso, porque um professor, entre os vários 

excelentes professores que eu tive, o professor Neres, que trouxe esse convite do diretor 

que estava sendo empossado lá, a iniciar esse processo de criação da universidade, que 

hoje é a UFMS mas, na verdade, era na época um centro pedagógico, um instituto de 

estudos pedagógicos, alguma coisa assim. Eu fui, aceitei, me adaptei rapidamente, tive uma 

boa recepção e, especialmente, porque quando eu fui chamado para me apresentar diante 

de alguns alunos que estavam em aula naquele momento, porque o curso tinha se 

estendido para o mês de janeiro e eu fui levado a conhecer o ambiente da faculdade recém-

criada, que estava iniciando sua atividade. Eu fui convidado a falar algumas palavras. E 

quando eu entrei na sala havia um professor que estava ministrando uma aula de Língua 

Portuguesa. Era um professor muito educado, foi o primeiro professor negro universitário 

que eu vi, fora dois que eram da faculdade de Direito da USP. Professores universitários 

negros eram raríssimos. Parece que é uma vocação do Mackenzie fecundar um pouco essa 

integração social. Isso é uma coisa importantíssima, na história do Mackenzie e na história 

acadêmica. Então, esse professor me disse, “professor, dirija-se aos meus alunos e diga 

alguma coisa”. Aí uma aluna levantou a mão e perguntou, “Professor, onde o senhor se 

formou?” Aí eu disse, “Olhe...” Alguém perguntou, “O senhor se formou na USP?” Eu disse, 

“Não, eu me formei na Universidade Mackenzie”. A classe toda reagiu de uma forma muito 

simpática e naquele momento eu não entendi nada, por que aquela turma, já naquele 

momento gostou que eu tivesse me formado no Mackenzie e não na Universidade de São 

Paulo, onde vim a trabalhar depois e com a qual mantenho relações até hoje como ex-

funcionário, ex-professor. Então, eu fiquei um dia ou dois, acertei a minha estada em 

Corumbá para dar aula e voltei para São Paulo, fiquei aqui um pouco para arrumar as coisas 

e despachar meus livros, que naquela época eram poucos… E voltei para Corumbá.  

Aí, comecei a viver lá a experiência de dar aula e descobri porque o Mackenzie é 

aquilo que a gente chama de elemento de integração: fui consertar um aparelho de rádio, de 

som, não me lembro bem o que foi… e conversei com o técnico e perguntei, “O senhor 

conhece São Paulo?” Ele disse, “Eu estudei no Mackenzie”. Aí eu comecei a perceber que 

não só ele, muitos, naquela época não eram jovens, porque a maioria já era adultos, 



185 

 

inclusive o prefeito na ocasião, de Corumbá, era formado em Arquitetura no Mackenzie. Aí 

eu falei, “puxa, eu to em casa”. Não só estava me sentindo, eu estava em casa. Isso é uma 

coisa que justifica aquele “uma vez Mackenzista, sempre Mackenzista”, porque eles faziam 

questão de dizer que eram Mackenzistas, porque eu vim a conhecer aqui, já naquela época 

de aluno, um Corumbaense que até hoje eu sei que é amigo de amigos meus e que uma 

vez me tirou de uma ameaça de grupos políticos que não gostavam muito de mim… e ele, 

muito forte, estudante de Engenharia, e Mackenzista, atuante… Monir Buenai, ele era de 

Corumbá. Quer dizer, em Corumbá tinha uma tradição de mandar, não só para o Rio de 

Janeiro, porque os corumbaenses gostam muito do Rio de Janeiro, mas também de 

procurar formar os seus filhos, os jovens em boas instituições e o Mackenzie era uma das 

preferidas. 

Naquela época havia também o internato do Mackenzie. Eu ainda conheci a Miss 

Clair, ela era uma espécie de responsável pelo comportamento das moças do Mackenzie, 

que era responsável também pelo internato. E isso me ofereceu a oportunidade de entender 

que o Mackenzie não é reduzido ao nosso mundo pequeno como é restrito de outras 

instituições acadêmicas que hoje formam muita gente. Há instituições que hoje formam 

milhares de alunos, mas o Mackenzie tem essa possibilidade de espalhar conhecimento, 

comportamento e interesse em muitos setores de universidade no Brasil todo. Não é só no 

Mato Grosso, como eu constatei pessoalmente dando aula. Fiquei lá por dois anos, 

infelizmente por motivos de falecimento em família eu tive que voltar em 1971 e procurei 

aqui, por acaso encontrei algumas pessoas e já fui convidado a voltar a dar aula no primeiro 

ano do Ciclo Básico dos cursos que estavam se formando, com ciclo básico, inclusive 

engenharia, Economia, Direito, Letras e etc. E eu fiquei, então, a partir de 1972 dando aula 

no Mackenzie e me sentindo em casa, como sempre.  

Hoje eu não moro tão perto do Mackenzie, mas eu estou sempre com o coração 

ligado ao Mackenzie, tanto que quando eu entro aqui, nas poucas oportunidades que isso 

aconteceu nos últimos três, quatro anos eu me sinto em casa. Eu gostaria até de conversar 

com os alunos de vez em quando e saber o que eles pensam, como está a vida de 

estudante aqui do Mackenzie. Mas, eu sei que a vida no Mackenzie é a mesma que a minha 

filha vivenciou enquanto aluna do curso de Direito, com uma amizade para todo o sempre, 

porque os alunos do Mackenzie se integram e são amigos para sempre. Isso não acontece 

na universidade onde eu mais tempo trabalhei, 40 anos na Universidade São Paulo. É muito 

raro que eu tenha essa experiência. São raríssimos os casos em que os amigos se tornam 

amigos por toda a vida. O meu filho que é politécnico – eu não quero fazer comparações, 

mas é apenas para observar os contrastes, né? – Meu filho tem muitos amigos na Escola 



186 

 

Politécnica, mas os amigos dele são todos ligados a um interesse. Não é da parte 

acadêmica, nem da parte cultural, nem da parte familiar ou de amizade, afetiva, é porque ele 

gosta de tocar bateria. Tem conjunto e até hoje e de vez em quando em a São Paulo reunir 

os amigos e ainda assim são poucos. Aqui no Mackenzie, a minha filha tem dezenas de ex-

colegas do curso de Direito e se falam, se conversam. Com aquela história agora de 

computador, a história do Facebook essas coisas – quando um posta alguma coisa, todos 

repercutem aquilo, mandam mensagem e mudam informações. É uma coisa que justifica 

essa perenidade do Mackenzie.  

É bom lembrar que 1970 eu já estava dando aula em Corumbá, o que eu de repente 

me lembrei é que em 1970 era o centenário do Mackenzie. Eu fiz questão de mandar 

telegramas para o meu ex-diretor, o professor Hoffmann do nosso curso da Faculdade de 

Ciências, Letras e Pedagogia, e eu mandei e recebi retorno e muitas pessoas eu tenho 

certeza que fizeram a mesma coisa, de outros lugares do Brasil, cumprimentando o 

Mackenzie pelos nossos 100 anos. Em 2020 completam-se mais alguns… e 2030 

também… e o Mackenzie com certeza em 2070 estará comemorando com seus ex-alunos, 

com seus alunos daquele momento, gerações e gerações, a sua existência e a sua 

eficiência como formador de caráter, formador de conhecimento e de certo modo, de 

cidadãos que honram o seu trabalho e a sua formação e, sobretudo, a nossa sociedade.  

O Mackenzie também me ensinou a gostar mais do Brasil, muito mais. Havia um 

sentimento de emanação e sobretudo, numa semana de outubro que eu tenho a impressão 

que nós estamos próxima dela – porque eu me surpreendi dizendo pra 1.500 pessoas em 

1965, tendo que assumir uma incumbência que me foi passada pelo vice-presidente do 

Mackenzie e ele me conheceu porque eu fui falar com ele sobre teatro, e no ano seguinte o 

tema Teatro Mackenzie se inaugurou e  não durou muito, infelizmente, mas ele me 

incumbiu, “Você tem que me arrumar alguém da filosofia para que ela seja representada no 

Dia do Mackenzista” - que foi agora, esses dias - e eu não consegui encontrar nenhuma 

colega, as moças brilhantes, inteligentes, minhas colegas, amigas até hoje, algumas delas. 

A Regina é um pouco mais nova, mas a Regina também é da minha época, e eu não 

consegui ninguém e ele disse, brincando, ele gostava muito de conversar comigo esse vice-

presidente do Mackenzie na época, ele disse, “Você vai ter que arranjar alguém pra fazer o 

papel, pra se representar como alguém da Faculdade de Filosofia.  A Faculdade de Filosofia 

não pode ficar sem representação no dia do Mackenzista.” Eu que gostava de ler, eu me 

lembrei de um poema, do Raimundo de Menezes, não, Raimundo Correia. Não era muito 

curto, era “os ciganos” e eu falei, e agora?! Fui me vestir, botei uma roupa um pouquinho 

mais, como hoje assim, fiquei mais apresentável e fui enfrentar 1.500 pessoas, familiares de 
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estudantes, principalmente o secundário, mas gente que estava interessado na participação 

de alunos de cada curso. Não era só da Filosofia, mas também da Engenharia, da 

Arquitetura, todos tiveram que fazer alguma coisa, ter uma performance. Eu fiz, eu li, eu li 

não, eu me lembrei de cor, eu tava com medo de esquecer, esse poema acho que eu sei até 

hoje. Mas eu tive a coragem quando eu entrei fiquei gelado, aquele Ruy Barbosa enorme, 

cheio até lá no alto – tem um nome essa posição – e eu falei: “Eu não posso fazer feio”, e 

terminei e recebi aplausos e eu fiquei muito motivado. Foi uma das primeiras motivações 

que eu tive pra continuar estudando Letras e ser professor depois. Eu fui capaz de dizer um 

poema que hoje ainda sei um pouquinho, mas depois comecei a gostar daquilo que eu fazia 

no curso, dos meus professores, com os quais eu tive excelente contato, uma convivência 

adorável.  

Espero que os professores de agora tenham a sorte que eu tive nos meus 15, 20 

anos de Mackenzie, porque eu tive muita alegria de dar aula. Nos cursos de Economia – dei 

aula de português na Economia, no Direito, na Administração, no curso de Pedagogia 

principalmente, Letras foi um dos últimos cursos aqui que eu dei aula e pouco tempo, mas 

essa experiência foi fundamental pra me tornar um profissional do ensino. Eu tive uma boa 

formação colegial também, não posso negar, na minha cidade de São João da Boa Vista, 

Águas da Prata, minha terra natal. Eu tive uma boa base, mas essa experiência universitária 

de São Paulo, principalmente no Mackenzie, eu me descobri um professor razoável que não 

poderia ter nenhum êxito na minha carreira acadêmica e foi o Mackenzie que me deu essa 

garantia, porque eu tive que dar aula aqui em situações que vocês não imaginam. Houve um 

período conturbado aqui nos anos 70. Isso é uma outra história que não cabe aqui no 

momento, porque é história de crises que foram superadas rapidamente e eu participei um 

pouco dessa superação, com muito orgulho. Momentos de dificuldades, mas foram 

superadas com habilidade pela administração, gente muito séria, muito honesta e muito 

ligada ao Mackenzie. Todas as gerações que cuidaram da organização administrativa 

política do Mackenzie e educacional, e de alcance escolar, universitário, todas as gerações 

foram capazes de manter e fazer o Mackenzie crescer.  

Aquela época não era tão fácil crescer. Não, porque havia pouca gente preocupada 

em fazer curso superior, porque corria o boato que os cursos custavam caro, mais dentro do 

Mackenzie. Eu paguei meu curso inteiro de Letras, fui funcionário do Sesc, fui funcionário 

até do fórum uma época, mas pouco que eu ganhava dava pra pagar minha mensalidade. E 

eu até hoje retruco essa afirmação de que o Mackenzie: “Ah, o Mackenzie eu não vou poder 

pagar”. Vai poder pagar, porque o Mackenzie sempre foi razoável eu não vou mencionar as 

escolas que geralmente são caras, exorbitantemente caras, mas o Mackenzie foi, até nisso, 
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muito solidário com a nossa sociedade, porque eu pude pagar meu curso, além das bolsas 

que o Mackenzie deu e dá até hoje, eu sei. O curso foi importante pra muita gente, 

principalmente gente humilde que trabalhava no centro da cidade, que vinha, que não podia 

ir pra outro lugar, pegar ônibus ou ir até a cidade universitária. Muita gente escolhia o 

Mackenzie, mas também se identificava com o Mackenzie, porque o Mackenzie era uma 

formação de família.  

Veja que eu tratei de trazer alguns aspectos que não são específicos da minha 

atividade, como professor aqui, mas são específicos para a minha formação. Já que você 

me perguntou: para a minha formação como cidadão brasileiro, como professor universitário 

e sobretudo como um cidadão que pode se dizer com orgulho que fez o bem até hoje e vai 

continuar fazendo enquanto viver. E o Mackenzie me ensinou isso. Eu queria mencionar três 

professores que foram, além do professor Neres, que era professor de Psicologia da 

Educação, mas o professor Giulio David Leone, professor Rafael Grizzi, o professor Idel 

Becker, um amigo que eu tive durante anos, como professor e como colega porque ele 

lecionou ainda na época que eu lecionava. Até falecer, ele deu aula no Mackenzie. Médico, 

professor de anatomia da USP e que fazia questão de continuar como professor do 

Mackenzie. E professores, vários, que honraram aquela condição de ser professores do 

Mackenzie e de ser professores de relação com a casa que eles adotaram com muita 

dignidade e com muito afeto. Isso eu acredito que ainda há. Eu acho que nós temos 

professores que amam o Mackenzie como os meus professores no Mackenzie, mesmo 

dando aula em outras universidades, eles sinceramente preferiam e confessavam isso para 

mim. Eu tomei o depoimento de alguns deles “o Sr. gosta de dar aula aqui?”, “sim, eu gosto 

muito!”. Todos esses professores que eu mencionei e os que eu não mencionei, mas que 

merecem essa condição, todos foram ligados, não só como profissionais, não vinham aqui 

apenas para dar aula, mas vinham aqui para formar alguém na sua atividade profissional 

como docentes. E eu espero que os docentes atuais se lembrem dessa tradição do 

Mackenzie e que continuem honrando essa tradição, que é uma marca do espírito 

Mackenzista e das pedras fundamentais que suportam esta instituição que eu espero que 

viva para sempre. 

É só isso que eu tenho a dizer no momento. Se me provocarem é capaz de eu 

lembrar de muitas outras coisas, mas eu acho que já está bom. Eu fico feliz de estar aqui e 

toda vez que eu entro no Mackenzie eu me sinto em casa. Muito obrigada professora Elaine, 

e aos seus alunos pode transmitir as minhas... os meus agradecimentos, porque eles 

porque eles participam até hoje dessa experiência minha através de você. 
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Prof.ª Elaine:  

Muito obrigada, professor Osvaldo Ceschin, meu grande mestre. Agradeço 

imensamente as suas palavras e por meio dessas palavras a memória de faz, a história de 

cumpre e por meio dessas palavras eu tenho certeza que eu estou nessas palavras, e por 

meio dessas palavras eu tenho certeza o quanto o Mackenzie é importante em nossas 

vidas. E nessas palavras eu me vejo, em cada linha, em cada história. Eu me sinto tão 

agradecida por eu fazer parte dessa história e eu me sinto também agradecida pelos meus 

alunos, porque realmente, nos meus alunos a sua voz se faz presente. Então, muito 

obrigada. 

Prof. Osvaldo:  

Obrigada. Eu podia acrescentar uma coisa? Eu estive na outra sala, em que está lá 

uma exposição belíssima e há uma foto Mary Ann Annesley Chamberlain. Eu participei da 

decisão de emprestar o nome dela ao Centro Acadêmico de Letras, isso foi por volta de 

1980, por aí… 82...83…, porque eu fiquei emocionado de lembrar o papel que essa 

educadora teve. Veja que está um pouco na raiz do que é o Mackenzie. Eu não sei se o 

nome dela está como patrona do Centro Acadêmico de Letras, né?  

Prof.ª Elaine:  

Nós precisamos resgatar. 

Prof. Osvaldo:  

E uma coisa que eu tinha esquecido de falar e que vou aproveitar e lembrar, como 

eu lembrei no Mato Grosso e em outros lugares e para muita gente que o Mackenzie 

quando se inaugurou em 1870, teve três aluninhos e um deles, um aluno negro. Coisa 

raríssima na história. 

Prof.ª Elaine:  

Isso é a história. 

Prof. Osvaldo:  

Isto é um legado que justifica afetivamente, do ponto de vista espiritual, a força da 

base, da criação do Mackenzie. Graças a essa criatura, dedicada como professora, que 

inspira a você e a muitos outros que aqui trabalham.  

Prof.ª Elaine:  
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Com certeza, com certeza. 

Prof. Osvaldo:  

Desculpe interrompê-la.  

Prof.ª Elaine:  
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3.6 UM DIA PARA O MACKENZISTA 

 

Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 
Profa.Ms. Maria Ignez de Godoy Giandalia 

 

 

Introdução 

 

Era o ano de 1870 e, Mrs. Mary Annesley Chamberlain, esposa do Reverendo 

George Whitehill Chamberlain, reuniu em sua casa três crianças que viu brincar na rua, a 

fim de contar-lhes histórias. Nos dias que se sucederam, as crianças voltaram trazendo 

outras [...]. Assim, começava uma das mais antigas versões sobre a origem da “escolinha”, 

que veio a ser posteriormente o Mackenzie.  

No ano de 1937, a filha do casal Chamberlain, a D. Laura, casada com o Rev. 

Waddell, sobre isso comentou: “inicialmente só meninas se reuniam na sala de jantar de 

minha mãe. Depois vieram os meninos. Eram filhas de protestantes e de republicanos que 

professavam o positivismo, muito combatido pela religião oficial, a católica romana”. D. 

Laura acrescentou que: “a história das três crianças, [...] encarnam muito bem a filosofia da 

nossa Escola, recebendo alunos sem preconceitos de credo, raça, cor ou sexo” (GARCEZ, 

1970, p.200).  

Essas lembranças primordiais passaram a fundir na memória de todos aqueles que, 

de algum modo, se envolvessem ou se interessassem pelo Mackenzie e pelo espírito 

democrático da Instituição. Os acontecimentos do passado se tornariam vulto de um futuro 

que iria testemunhar e anunciar esses tempos antigos.  

Essa pesquisa é, dentre tantas que já foram feitas, uma tentativa de revisitar os 

registros da história, um outro modo de recontar. Nasce do desejo de prolongar a memória 

do Mackenzie. Esforça-se para que alguns dos leitores revejam o que já foi visto e outros 

conheçam o desconhecido.  

É um convite ao envolvimento pela narrativa da história passada que dá sentido ao 

presente. Pelas imagens que revelam as festas comemorativas que foram desenvolvidas ao 

longo dos anos, por ocasião o Dia do Mackenzie, relembra-se a mais antiga das tradições 

Mackenzistas, o início da Escola Americana em 1870.  

Então, para se conhecer o passado desta data, essa pesquisa é uma parte do 

Projeto que se intitula: “O passado presente na memória: investigação do acervo informativo 

e iconográfico do Centro Histórico e Cultural Mackenzie”, apoiado pelo Mackpesquisa da 

UMP, e se debruça sobre diferentes fontes:  fotografias e jornais que estão no Centro 
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Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM): especificamente o jornal “O Mackenzie” de 1942 a 

1963, que substituiu o antigo que se chamava “O Noticiário Mackenzista”. Outros materiais 

importantes foram os fragmentos do jornal “Gazeta Esportiva” (fundado no dia 10 de outubro 

de 1947). Neles, foram possíveis encontrar notícias sobre o dia do Mackenzista que datam 

os idos de 1948. São recortes que pertenceram ao Prof. Naim Cury de Mello, diretor do 

departamento de Educação Física do Mackenzie, de 1942 até 1998, ou seja, por 56 anos. 

Outras fontes também foram de grande inspiração como o jornal “Brasil Presbiteriano” e 

fotografias do acevo da Educação Física.  Algumas bibliografias como o Livro do Centenário 

do Mackenzie (1970) e o livro “Mackenzie” do autor Benedicto Novaes Garcez (1970), foram 

utilizados, além de fontes online e sites da Instituição. 

O Dia do Mackenzie e, posteriormente, o Dia do Mackenzista, foram e são até hoje 

eventos de rara beleza para ser registrada como memória de um tempo que traz consigo as 

mudanças dos espaços físicos do campus e apontam para as diferentes propostas que 

surgiram posteriormente, para se comemorar essa data.  

 

“É Mackenzista fazer parte tão espontaneamente de uma 
comemoração dessa magnitude, é valorizar e entender a importância 
de sua escola. E ela será sempre você. Será a sua Marca e a nossa 
recompensa”.  
 

(Profa. Ana Maria Tambellini, in memoriam) 

 

 

REGISTROS DE UM TEMPO 

 

Para que o Dia do Mackenzie nunca fosse esquecido, Chamberlain e, mais tarde, 

Waddell, reuniam-se com estudantes protestantes para um culto de ação de graças em 

comemoração à existência da Escola Americana. A data escolhida por eles, foi a segunda 

sexta-feira do mês de outubro. 

Do ponto de vista esportivo, a comemoração da segunda sexta-feira 
de outubro teve início em 1978 na Escola Americana. Miss Phebe 
Thomas, organizadora do Jardim Infância e do Departamento de 
Cultura Física, auxiliada por Miss S. E. Lobb e Miss Mary Lenington, 
promoveram no pátio da Escola à Rua S. João, uma demonstração 
de ginástica feminina. Coisa inédita em S. Paulo. Por causa do 
protesto de mães de alunas quanto à exibição esportiva de suas 
filhas, a comemoração do dia do Mackenzie com ginástica feminina 
por muito tempo não se fez mais publicamente. (GARCEZ, 1970, p. 
198). 
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Em 1893 foi introduzido jogos esportivos e ginástica masculina para a comemoração 

do Dia do Mackenzie, essa iniciativa aconteceu porque o Dr. Augustos R. Show chegou dos 

Estados Unidos, trazendo duas bolas de “basket” (que serviram também para o “foot-ball’ 

em 1895). O público feminino compareceu para a torcida.  

 A comemoração do dia do Mackenzie, porém, foi aos poucos sendo esquecida. Isso 

aconteceu por que muitos associados externos ao Mackenzie vieram fazer parte dos dois 

clubes que haviam sido criados: o “Mackenzie Basket-ball Club” e o Mackenzie Foot-Ball 

Club. Mesmo no ano de 1900, com a criação da Associação Atlética Mackenzie College 

(A.A.M.C) com a participação somente de alunos da instituição, a comemoração não voltou 

a acontecer.  

“Somente em 1935 resolveu-se novamente festejar a fundação do Mackenzie com 

torneios esportivos e ginasticas femininas, dessa vez muito aplaudidas pelas mães e pais 

das alunas” (GARCEZ, 1970, p.199). O mérito dessa iniciativa pode ser atribuído ao Dr. 

Benjamin Hunnicutt, nomeado em 1934 como presidente do Mackenzie College pela Board 

de N. York. Ele considerou a importância de destinar “[...] um dia no ano para comemorar a 

fundação da Escola” (GARCEZ, 1970, p. 194). Com o resgate da comemoração oficial do 

dia do Mackenzie, a data deveria ser celebrada pelos alunos e ex-alunos, passando 

definitivamente a se chamar “Dia do Mackenzista”. 

O desejo que nasceu no coração de Chamberlain de manter viva a memória da 

origem da “escolinha” permanece ao longo do tempo e no ano de 2005 a data de 18 de 

outubro passou a ser considerada oficialmente pela Câmara Municipal de São Paulo, por 

meio da Lei 14.067, como o Dia do Mackenzista. 

Algumas das atividades realizadas no passado, para se comemorar o Dia do 

Mackenzista, ainda fazem parte da programação até os dias de hoje, como o culto em ações 

de graças, as atividades culturais e os jogos esportivos .No passado, o destaque foi a MAC-

MED, que envolvia a Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, dos alunos da 

Faculdade de Medicina da USP e a Associação Atlética Acadêmica Horácio Lane dos 

alunos da Faculdade de Engenharia do Mackenzie, desde 1935.  

Por trás de toda programação preparada para o Dia do Mackenzista, sempre existiu 

uma equipe comprometida com a excelência de um trabalho que deveria ser apresentado ao 

público.  

Na investigação que segue, será possível verificar o recorte temático que se propõe, 

isto é, objetiva-se detalhar as comemorações do Dia do Mackenzista, pela ótica do 

departamento de Educação Física, e valorizar os professores que se dedicaram a horas de 

trabalho para a criação, planejamento, providências e ensaios, que resultavam na bela 

execução performática apresentada pelos alunos. 
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Intenciona-se rememorar o tradicional desfile, a demonstração de ginástica feminina, 

performance masculina e as novas propostas que se seguiram: espetáculos temáticos, 

envolvendo música e dança a partir do ano de 1998. 

 

PASSADO E PRESENTE EM MOVIMENTO 

 

Na década de 30 e 40, pode-se observar o Dia do Mackenzista sendo comemorado 

no campo de futebol onde havia o desfile dos alunos. Nessas ocasiões, eram exibidos os 

troféus adquiridos pelas vitórias dos esportistas nas disputas em diferentes modalidades.   

 

 

Figura 1: Desfile dos alunos no campo de futebol nas comemorações do Dia do Mackenzista – 1939. 
Acervo CHCM 

 
 

Era seguido de exibições de ginástica olímpica, pirâmides humanas e a esperada 

demonstração da ginástica feminina.   

Se no passado, o ritmo dos movimentos para as demonstrações de ginástica era 

marcado por um tambor, aos poucos foi sendo substituído pela inserção de outros ritmos em 

que participavam, aproximadamente, 600 a 640 alunas selecionadas, para a apresentação 

sincronizada ao som de uma determinada música.  

  

Figuras 2, 3 e 4: Dia do Mackenzista. Acervo do CHCM (s.d). 
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Esse brilho foi reconhecido publicamente no dia 27 de abril de 1940, quando os 

alunos desfilam por ocasião da inauguração do Estádio Municipal de São Paulo (Estádio 

do Pacaembu), conquistando o primeiro lugar pelo conjunto técnico: disciplina e execução 

uniforme dos alunos.   

 

  

  

Figuras 5, 6 e 7: Inauguração do Estádio do Pacaembu em 1940. Acervo do CHCM. 

 

Nessa ocasião esteve presente, o então presidente da República, Dr. Getúlio Vargas 

e outras autoridades.   

Este desfile teve tamanha repercussão, que a apresentação de ginástica rítmica se 

tornou uma tradição nas comemorações do Dia do Mackenzista durante os anos 

posteriores.  

 No ano de 1940, o Prof. Naim Cury de Mello passou a auxiliar o departamento de 

Educação Física assumindo posteriormente o cargo de direção, além do trabalho como 

técnico do basquetebol. Foi ele quem estimulou as competições entre a Escola Naval do Rio 
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de Janeiro e o Mackenzie no ano de 1946, as quais passaram a ser anuais e conhecidas 

como Mac-Nav.     

O Prof. Naim destacou-se na organização administrativa do desfile para o Dia do 

Mackenzie e, juntamente com sua equipe de professores, cuidava da programação da festa 

de campo.  

Quem passava no campus ou mesmo quem dava aula nos prédios ao redor das 

quadras abertas, podia ouvir sua voz projetada pelo microfone instalado nas amplas janelas 

do atual prédio 48. Dali do segundo andar, ele corrigia quem estivesse desalinhado ou 

conversando.     

O aniversário de 71 anos do Mackenzie destaca a cultura esportiva da época e 

pelas imagens que seguem visualizamos um tempo em que os alunos se apresentavam 

demostrando a esgrima, uma luta cujo objetivo é tocar no adversário com uma lâmina ao 

mesmo tempo que se evita ser tocado por ele. 

 

Figura 8: Ano de 1941 – Aniversário de 71 anos 
Dia do Mackenzista de 1941. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Acervo: CHCM. 
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Figuras 9 e 10: Apresentação de esgrima dos alunos no campo de futebol nas comemorações do Dia 

do Mackenzista – 1941. Acervo CHCM. 

 

Figura 11: Apresentação das alunas da Escola Americana. Dia do Mackenzista-1941. 
Acervo CHCM 

 

 Ainda que parcialmente, as imagens confirmam uma sequência de eventos 

referentes aos acontecimentos daquele dia. Nas quadras de futebol, iniciou-se desfiles, as 

apresentações coletivas e a demonstração de ginástica rítmica, tão bem sincronizadas, 

realizadas pelas meninas.  

         

Figuras 12 e 13: Demonstração de ginástica rítmica das alunas no campo de futebol. Dia do 
Mackenzista – 1941. Acervo CHCM 

 

Nessa data tão significativa para a escola, participavam como espectadores os ex-

alunos, convidados, amigos e familiares e, nesse encontro fraterno, o “espírito mackenzista”, 

pouco a pouco, se estabelecia.  

Anualmente as festividades eram comemoradas e pelas imagens pesquisadas pode-

se perceber que o aniversário em comemoração aos 72 anos do Mackenzie, de igual 
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modo, reunia as famílias, o corpo docente e discente além dos ex-alunos, em torno do 

campo de futebol.   

O fragmento do jornal “O Mackenzie” do ano de 1942 comenta na capa que deixou 

de circular por “algum tempo” e trouxe foto do dia do Mackenziesta do ano anterior, mas o 

conteúdo que ele trazia apresentava notícias dessa data tão esperada. 

No detalhe do jornal, registra-se a programação do Dia do Mackenzista de 1942 e 

ganhava destaque a sessão solene, o desfile e os jogos entre alunos e ex-alunos. As 

atividades agendadas se estenderam entre os dias 15 a 17 de outubro nos períodos da 

manhã, tarde e noite. O “Vesperal dançante”, reunia os ex-alunos e os jogos e disputas 

integravam os alunos da Escola Americana, Ginásio e Colegial.  

 

 

Figura 14: Ano de 1942 – Aniversário de 72 anos. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano V -  
Outubro de 1942, no. 17. Acervo: CHCM. 

 

O fragmento do jornal descreve ainda a importância de manter vínculos com os ex-

alunos e informa: “O Mackenzie conserva esse cunho alegre e amigo que lhe é peculiar. O 

ex-aluno, não diria ex-mackenzista, porque julgo que quem foi mackenzista, nunca deixará 

de sê-lo [...]”.   

É interessante o fato de que embora a matéria seja anônima, essa expressão datada 

de 1942 até hoje ecoa na retórica dos professores, alunos e autoridades. A preocupação 
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prevalece: valorizar os ex-alunos de forma que o vínculo de pertencimento se estabeleça. 

Talvez, seja daí que tenha surgido a frase que continua sendo repetida e assimilada - “Uma 

vez mackenzista, sempre mackenzista!”.  

 

Figura 15: Ano de 1942 – Plateia de familiares assistindo à apresentação dos alunos nas 
comemorações do Dia do Mackenzista. Acervo: CHCM. 

 

A imagem denuncia um tempo em que o Campus era arborizado e gramado, com 

elevações no terreno e as cercas delimitavam parte do espaço.  

O público se aglomerava para prestigiar as apresentações dos alunos que vestiam 

diferentes uniformes. Uns usavam o “uniforme de gala” – calça branca e blusão branco de 

manga longa com a letra “M” estampada na frente; enquanto outros usavam camiseta regata 

e o calção branco da Educação Física. As meninas entraram com saias brancas abaixo do 

joelho e a camiseta com o “M” vermelho centralizado seguida de outro pelotão que usavam 

o calção vermelho.  

 

Figura 16: Ano de 1942 – Aniversário de 72 anos. Plateia de familiares assistindo à apresentação 
dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. Acervo: CHCM 
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Figuras 17 e 18: Ano de 1942 – Aniversário de 72 anos. Desfile das alunas nas comemorações do 
Dia do Mackenzista. Acervo: CHCM 

 

Pelo registro imagético é possível observar que o desfile contornava as quadras e os 

alunos se alinhavam posicionados em frente a tribuna, local em que geralmente ficavam as 

autoridades da escola e os convidados que seriam homenageados.  

 Os alunos praticavam diferentes modalidades esportistas e no Dia do Mackenzista 

tinham a oportunidade de representar suas equipes durante os desfiles. 

 

Figura 19: Desfile dos alunos da turma ginasial de handball. Ano de 1942. Acervo: CHCM. 
 
 

 Durante a realização desta pesquisa, foi possível verificar uma curiosidade entre 

duas imagens. Trata-se de um desfile realizado nas ruas da região central de São Paulo.  
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Figuras 20: Desfile dos alunos nas ruas do centro de São Paulo nas comemorações do Dia do 
Mackenzista -1942. Acervo CHCM. Figura 21: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano V Outubro de 1942, 

no. 17. Acervo: CHCM. 
 

A figura 20, é uma fotografia doada ao CHCM e registrada como sendo o desfile por 

ocasião das festividades do dia do Mackenzista no ano de 1942, mas o jornal deste mesmo 

ano (Figura 21) - mostra um desfile que parece ser o mesmo e foi realizado em agosto do 

ano de 1942.   

A curiosidade do pesquisador aguça, pois em ambas as fotos, os alunos do 

Mackenzie se apresentam impecáveis, vestindo o “uniforme de gala” – calça branca e 

blusão branco de manga longa com a letra “M” estampado na frente – enquanto marcham 

sérios pelas ruas do centro de São Paulo. Que evento estaria sendo comemorado em 

agosto, se a data do aniversário do Mackenzie, é outubro? Se o desfile nas ruas de São 

Paulo, foi mesmo em comemoração ao Dia do Mackenzista, por que não foi sequer 

mencionado pelo jornal, que consta a programação de outubro (Figura 14)?  

A evidência deixa transparecer que o desfile na rua não fez parte da comemoração 

do Dia do Mackenzista. Mas o que importa mesmo e o que é de fato fundamental é saber 

que os alunos do Mackenzie participavam dos desfiles de rua, em data comemorativa como 

a “Semana da Pátria”, por exemplo, como se confere na imagem que segue.  
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Figura 22: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano VII  no. 20, São Paulo - 1944. Acervo: CHCM. 

 

 Ao colher indícios imagéticos dos álbuns de fotos e dos jornais, nota-se que os 

registros podem parecer imprecisos. Um segundo exemplo disso refere-se à foto doada pela 

mesma fonte, ao acervo do CHCM. Trata-se da imagem que segue. Há, em uma delas, uma 

escrita a caneta em que se lê na fotografia: “Dia Mac 1942” (Figura 23). Todavia essa 

mesma foto aprece impressa no jornal supracitado: “O Mackenzie” de 1942, como sendo do 

ano anterior, ou seja, trata-se do desfile do Dia do Mackenzie de 1941 (Figura 8 ou Figura 

24). 
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Figura 23: Ano de 1942 – Aniversário de 72 anos. Comemorações do Dia do Mackenzista. Acervo: 
CHCM. Figura 24: Comemorações do Dia do Mackenzista de 1941. Fonte: Jornal “O Mackenzie”. 

Ano V Outubro de 1942, no. 17. Acervo: CHCM. 
 
 

Ao pesquisar, a curiosidade procura, a cada passo, colher indícios que permitam 

sentir, sob a retidão analítica, a confluência do acontecido no tempo com o vivido pela fonte 

e ainda pelas informações atestadas pelos documentos jornalísticos. 

Mesmo que nos exemplos citados seja possível perceber imprecisões em relação às 

datas ou eventos noticiados, as forças comunicativas das imagens recaem sobre a notável 

disciplina do pelotão que desfila e do grupo de alunos no campo de futebol.  

Afinal, a história pode ser considerada como uma operação intelectual que exige 

observar as fontes e reconstruí-las à luz de um determinado embasamento. Por vezes, 

ocorre o desvelar dos fatos, em outras ocasiões há uma liberdade para a interpretação do 

pesquisador aferir sobre as evidências que encontra. O mais importante não é só a noção 

de um consenso, mas também as hipóteses que se aventam durante as descobertas.    

 

MACKENZIE: DIGNO DO SEU PASSADO, ORGULHOSO DE SEU PRESENTE E 

CONFIANTE EM SEU FUTURO 

 

 Na sequência de imagens fica perceptível as particularidades que singularizam os 

eventos do Dia do Mackenzista, definindo, com o passar do tempo, a perspectiva das 

tradições e costumes instituidores de significados.  

A trajetória passada pode ser uma preciosa fonte para determinar os caminhos que 

foram sendo seguidos para a formação da identidade do que é ser – “Mackenzista”.  
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Figuras 25, 26 e 27- Desfile dos alunos e demonstração de ginástica feminina, no campo de futebol 

nas comemorações do Dia do Mackenzista, no ano de 1943. Acervo CHCM. 

 

 

Figura 28: Ano de 1945 – Aniversário de 75 anos. Formação de pirâmide dos alunos do 
Mackenzie no campo de futebol, nas comemorações do Dia do Mackenzista, 1945. Acervo 

CHCM 
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Por ocasião dos 78 anos do Mackenzie, o jornal “A Gazeta Esportiva” noticiava no 

ano de 1948: “A parada da mocidade mackenzista” e, a matéria dizia: “Importante 

espetáculo de eugenia e beleza que foram as solenidades comemorativas de mais um 

aniversário do tradicional estabelecimento de ensino”. 

Nessa ocasião, participaram do evento 2.800 alunos entre moças, jovens e crianças 

que, segundo o jornal impresso, “desfilaram na praça dos esportes do Mackenzie” 

precedidos pela Banda da Força Pública.  

O Hino Nacional foi entoado por ocasião do hasteamento das bandeiras do Brasil e a 

do Estado de São Paulo.  

 

Figura 29: Ano de 1948 – Aniversário de 78 anos. Dia do Mackenzista de 1948. Fonte: 
Jornal “O Gazeta”. Acervo: CHCM. 

 

No jornal “A Gazeta Esportiva”, é possível observar que há uma menção sobre a 

formação das “Pirâmides” que eram executados pelos alunos e ainda a apresentação do 

número estilizado de “Esgrima executado por 450 alunas” sob a direção do Prof. Naim Cury 

de Mello”.  

 

 

Figuras 30 e 31: Dia do Mackenzista de 
1948. Dois fragmentos do Jornal “O 

Gazeta”. Acervo: CHCM. 

 

Figura 32: Dia do Mackenzista de 1948. Fonte: Jornal 
“O Gazeta”. Acervo: CHCM 
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O jornal notificou os detalhes como a passagem do desfile pelo palanque, a 

participação da Banda da Força Pública, o hasteamento das bandeiras do Brasil, de São 

Paulo e do Colégio, o canto do hino nacional e a formação de pirâmides formadas por 

ambos os sexos. Além disso, enfatizou a beleza da estilização da demonstração de esgrima 

executada por 450 moças que empunhavam espadas de madeira.  

 

 

Figura 32: Ano de 1948 – Aniversário de 78 anos. Dia do Mackenzista de 1948. Acervo: 
CHCM. 

 

 

Figura 33: Ano de 1948 – Aniversário de 78 anos. Formação de pirâmides pelos alunos. 
Dia do Mackenzista de 1948. Acervo: CHCM. 
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Figura 34: Ano de 1948 – Aniversário de 78 anos. Formação de pirâmides pelos alunos. 
Dia do Mackenzista de 1948. Acervo: CHCM. 

 

 

Figura 35: Ano de 1948 – Aniversário de 78 anos. Demonstração de esgrima, 
executando posição de ataque e defesa, por 450 alunas. Dia do Mackenzista de 1948. 

Acervo: CHCM. 

 
Por ocasião dos 79 anos do Mackenzie, o jornal “A Gazeta Esportiva” trazia as 

imagens e as notícias do evento ocorrido no ano de 1949 e, destacava “Como de praxe, o 

Instituto Mackenzie realizou ontem, grandes festividades a fim de comemorar o “Dia do 

Mackenzista”, destacando-se a notável exibição de ginástica de um conjunto admirável de 

mais de 400 moças”.  
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Figura 36: Ano de 1949 – Aniversário de 79 anos. 
Dia do Mackenzista de 1949. Fonte: Jornal “O Gazeta”. Acervo: CHCM 

 

 

 

Figura 37: Ano de 1950 – Aniversário de 80 anos. Formação de alunos no campo de 
futebol, nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1950. Acervo CHCM. 

 

 

MACKENZIE TORNA-SE UNIVERSIDADE 

 

O ano de 1952 é marcado por uma data especial, o Mackenzie comemorando 

seus 82 anos, torna-se Universidade. O jornal informativo “O Mackenzie”, registra o 

evento solene que houve no mês de outubro sendo aberto pelo Magnifico Reitor da 

Universidade: Professor Dr. Henrique Pegado, que destacou o cinquentenário da Escola 

de Comércio, fundada em 02 de fevereiro de 1902.  
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Figura 38: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XIII -  Outubro - Novembro de 1952, no. 38. 
Acervo: CHCM. 

 

 Segundo o fragmento jornalístico: “O Presidente do Instituto, Dr.  Peter G. Baker 

enalteceu a estima existente entre os Mackenzistas de todos os tempos, aos quais a 

instituição retribui, cordialmente, com seu lema:  - Fé, Amizade e Cultura, síntese viva de um 

programa educacional”.  

 

Em 1953 comemorou-se 83 anos do Mackenzie e o ano foi marcado pela 

campanha financeira “Para um Mackenzie maior e melhor”, que objetivava a ampliação do 

espaço físico do Campus. O desafio para a “Associação dos Antigos Alunos do Mackenzie” 

(A.A.A.M), foi pelo envolvimento com a campanha e a doação de livros para a Biblioteca 

George Alexander. Todavia houve grande envolvimento de toda a comunidade mackenzista 

e o resultado da campanha possibilitou a ampliação do campus.  

Nesse ano O “Dia do Mackenzista” coincidiu com as disputas dos tradicionais 

campeonatos da IV Mac-Nav (idealizada e disputada pela primeira vez em 1946 entre a 

Escola Naval do Rio de Janeiro e os estudantes do Mackenzie). Os futuros oficiais foram os 

convidados de honra e participaram do desfile e, em seguida, assistiram aos números de 

ginástica apresentadas por 600 alunas, sob orientação do Prof. Naim Cury de Mello.     
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Figura 39: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XIII - Novembro de 1953, no. 41. Acervo: CHCM. 

 

 Outra incompatibilidade encontrada, entre o jornal e as fotos doadas pela fonte ao 

CHCM, refere-se às condições climáticas presentes na comemoração do Dia do 

Mackenzista no ano de 1953. Pelas fotos exibidas no jornal do ano de 1953, observamos a 

demonstração de ginástica feminina sendo executada em um dia ensolarado. Isso porque, 

percebe-se o pigmento da pintura que era feita em cal branco no piso de terra, feitos para 

demarcar a coreografia das alunas. No entanto, nas fotos que seguem, doadas pela fonte ao 

acervo do CHCM, atribuídas ao mesmo ano de 1953, é possível verificar que as 

demonstrações de ginástica e das formações de pirâmides ocorrem em um piso encharcado 

pelas águas da chuva. A plateia presente está de posse de proteção como guarda-chuvas. 

Provavelmente o ano não seja então de 1953 e houve um equívoco da fonte.    

Independente das incongruências das fontes, vale registrar o Dia do Mackenzista 

que não deixou de ser comemorado apesar dos fatores climáticos. 
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Figura 40: Alunas posicionadas para a demonstração de ginástica, por conta das comemorações do 

Dia do Mackenzista. Acervo CHCM. 

   

Figura 41 Alunos posicionados - demonstração de pirâmides em escada. Figura 42: Pirâmide 

circular. Comemorações do Dia do Mackenzista. Acervo CHCM. 

 

O ano de 1954, marca o aniversário de 84 anos do Mackenzie e, pelo informativo, 

que segue, notamos que o Dia do Mackenzista foi comemorado na manhã do dia 23 de 

outubro. Executou-se o hino Nacional e em seguida as homenagens aos alunos e ex-alunos 

com um prêmio denominado “O Popeye”. 

O curso primário participou realizando demonstrações de ginástica em solo e as 

crianças foram tremendamente aplaudidas.  

As 600 alunas compostas pelo Ginasial, Colegial, Escola Técnica e Comércio, 

exibiram ginástica rítmica e finalizaram a demonstração, comemorando os 400 anos da 

fundação de São Paulo. Escreveram com o corpo: IV Centenário 1554 – 1954.  
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Figura 43: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XIV 

– Dezembro de 1954, no. 44. Acervo: CHCM. 

 

Figura 44: Fonte: Jornal “A Gazeta”. 25 de 

outubro de 1954. ACHCM. 

 

O jornal “O Mackenzie” divulgou no mês de setembro do ano de 1955, a 

programação prevista para o Dia do Mackenzista, por conta do aniversário de 85 anos 

do Mackenzie. Foi planejado eventos para a semana toda: dias 12 a 16 de outubro em que 

se comemorava os 85 de aniversário da Instituição.   

Na matéria do mesmo jornal, publicada em dezembro, obtemos a informação de que 

as chuvas de outubro não prejudicaram a abertura do evento, que foi no ginásio. 

   

Figuras 45 e 46: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XV Setembro de 1955, no. 46 e XV – Dezembro 
de 1955, no. 47. Acervo: CHCM. 
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Figura 47: Fonte: Jornal “O Mackenzie”. Ano XV- dezembro de 1955, no. 47. Acervo: CHCM. 

 

 

Figura 48: Dia do Mackenzista – ano de 1955. Apresentação de Ginástica Rítmica. Acervo 
CHCM 

 
 

 

O Ano de 1956, por ocasião do aniversário de 86 anos do Mackenzie foi também 

comemorado os 60 anos da Escola de Engenharia. Nas imagens que seguem e na nota do 

jornal, observamos a relevância e o destaque dado as comemorações.  
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Figura 49: Dia do Mackenzista de 1956. Apresentação de Ginástica Rítmica. Acervo CHCM 

 

 

Figura 50: Dia do Mackenzista de 1956. Apresentação de Ginástica Rítmica. Acervo CHCM 

 

Ao fundo é possível visualizar o prédio que havia sido iniciado no anterior – 1955. 

Trata-se do prédio que iria se chamar primeiramente “Edifício Dr. Chamberlain” por sugestão 

do Dr. Peter G. Baker, presidente do Conselho Deliberativo daquela época. Mas, 

oficialmente tornou-se o “Edifício Ashbel Green Simonton”, cuja dependências serviriam 

para abarcar as salas de aula e estruturas para os alunos do Ensino Fundamental II, além 

de um grande Auditório (Ruy Barbosa) e pátio para convivência.  

As obras estavam aceleradas e, no ano em 1956, já o vemos em fase de 

acabamento.   
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Figura 51: Dia do Mackenzista. Fonte: Jornal “O Mackenzie”, Ano XVI. Novembro de 
1956. Acervo: CHCM 

 

 

Figura 52: Dia do Mackenzista de 1956. Fonte: Acervo: CHCM 

 

 

DIA DO MACKENZISTA EM DIFERENTES TEMPOS. 

 

• Ano de 1957 – Aniversário de 87 anos  
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Figura 53: Dia do Mackenzista. Apresentação de Ginástica Rítmica. Acervo CHCM 

 

 

• Ano de 1958 – Aniversário de 88 anos  

No primeiro recorte do jornal “O Mackenzie”, que foi editado no mês de agosto de 

1958, há uma chamada para que os alunos não percam as comemorações de outubro que 

estavam por vir.   

 

      

Figuras 54 e 55: Dia do Mackenzista. Fontes: Jornal “O Mackenzie”, Ano XVIII. 
Agosto de 1958, e “A Gazeta” - Acervo: CHCM 

 

 O jornal destaca que pela primeira vez as festas em comemoração ao Dia do 

Mackenzista seriam marcadas pela inauguração de um novo espaço - o Dr. Peter G. Baker, 

referiu-se ao Auditório Ruy Barbosa, que iria comportar 1650 lugares.  
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Figura 56: Dia do Mackenzista. Fonte: Jornal 1958. Acervo: CHCM 

 

 

Figura 57: Dia do Mackenzista. Fonte: Jornal “A Gazeta Esportiva” de1958. Acervo: CHCM 
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Figuras 58 e 59: Apresentação de ginástica das alunas nas comemorações do Dia do Mackenzista. 

1958. Acervo CHCM. 
 

 

• Ano de 1959 – Aniversário de 89 anos  

 

Figura 60: Dia do Mackenzista. Fonte: Jornal “O Mackenzie”, Ano IXI. Dezembro de 
1959. No. 59 Acervo: CHCM 
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Figura 61: Dia do Mackenzista. Fonte: Jornal “O Mackenzie”, Ano IXI. Dezembro de 
1959. No. 59 Acervo: CHCM 

 

O destaque dessa festa foi a homenagem feita pelos alunos do Mackenzie a tenista 

mackenzista Maria Esther Bueno, pela conquista de mais um título em Wimbledon. A ex-

aluna foi a maior tenista brasileira de todos os tempos e tricampeã no torneio simples em 

Wimbledon (1959-1960-1964). Foi a 1º. Mulher a fechar o grand slam em torneios de duplas 

femininas, entre outras conquistas.  

 

 

Figura 62: Dia do Mackenzista 1959. Fonte: Jornal “A Gazeta Esportiva” de1959. Acervo: 
CHCM 

 

 O jornal A Gazeta Esportiva de 1959 fez referência a homenagem que alunos do 

Mackenzie prestaram a Maria Esther Bueno, tenista campeã mundial na modalidade.   O 

CHCM possui uma outra foto do evento e da raquete formada pelas alunas, vista de outro 

ângulo.  
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Figura 63: Dia do Mackenzista 1959. Fonte: Acervo: CHCM 

 

   

Figuras 64 e 65: Dia do Mackenzista. Fonte: Jornal “O Mackenzie”, Ano IXI. 
Dezembro de 1959, no. 59. Acervo: CHCM 

 

 

 

• Ano de 1960 – Aniversário de 90 anos  

 

A matéria do jornal “A Gazeta” registrou com muita ênfase: “Noventa anos de vida 

comemorou o Colégio Mackenzie, um dos mais completos estabelecimentos de ensino do 

Brasil. São nove dezenas em que gerações e gerações por lá desfilaram sentando em seus 

bancos escolares e de lá saindo para ajudar na construção desse imenso país que é nosso. 

Nós, de A Gazeta Esportiva, associamo-nos à todas as comemorações, cumprimentando, 

antes de mais nada, esta escola, que também faz do esporte ponto alto. A Educação Física 

lá é matéria de verdade mesmo! Os seus sombrios edifícios, mas alegres pela juventude 

que lá se concentra, são páginas de história de São Paulo e do Brasil [...]”. 
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Figura 66: Dia do Mackenzista 1960. Fonte: Jornal “A Gazeta Esportiva” de1960. Acervo: 
CHCM 

 

Nesse ano, o Prof. Naim em entrevista ao jornal “A Gazeta” do dia 13 de outubro de 

1960, comenta as comemorações de aniversário e ressalta a confraternização com os ex-

alunos. Posteriormente no dia 15 de outubro o jornal relata detalhes do desfile e da 

demonstração de ginástica.   

      

Figuras 67 e 68: Fonte Jornal “A Gazeta esportiva do dia 13 e outro do dia 15 de 
outubro de 1960. Acervo: CHCM 
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• Ano de 1962 – Aniversário de 92 anos  

  

Figuras 69 e 70: Formação dos alunos do Mackenzie no campo de futebol, nas 
comemorações do Dia do Mackenzista de 1962, Acervo CHCM. 

 

 

Figura 71: Dia do Mackenzista de 1962, Fonte: “A Gazeta”. Acervo CHCM. 

 

  

Figuras 72 e 73: Dia do Mackenzista de 1962. Acervo CHCM 
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• Ano de 1969 – Aniversário de 100 anos  

 

 

Figura 74: Apresentação de ginástica das alunas nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1969. Acervo CHCM 

 

 

• Ano de 1970 – Aniversário de 100 anos  

Na nota abaixo, é possível verificar a força do passado, ou seja, a história dos feitos 

da família Chamberlain, e o reconhecimento do “espírito mackenzista”, em um dos jornais 

importantes do país: Jornal da Folha de São Paulo. A matéria diz: “Parabéns pela 

Centésima vez”.  

O destaque interessante é dado na nota que relembra os feitos da família 

Chamberlain: “Uma senhora abriu um grande livro ilustrado, há 100 anos, e começou a 

alfabetizar três alunos- nasciam o Mackenzie e o espírito mackenzista”.  
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Figura 75: Dia do Mackenzista de 1970. Fonte: 
Jornal “O Estado de São Paulo”, 23-10-1970. Acervo: CHCM 

 

      

Figura 76: Dia do Mackenzista de 1970. Fonte: 
Jornal “O Estado de São Paulo”, 23-10-1970. Acervo: CHCM 
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Figura 77: Vista da fachada do Edifício José Carlos Rodrigues com a bandeira comemorativa do 1º 

Centenário do Colégio Comercial Mackenzie, nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1970. 

Acervo CHCM. 

 

 

 

      

Figuras 78 e 79: Apresentação de ginástica das alunas em comemoração ao Dia do Mackenzista no 

ano do 1º Centenário do Mackenzie. 1970.Acervo CHCM. 

 

• Ano de 1977 – Aniversário de 107 anos  

        

Figuras 80 e 81: Apresentação de ginástica dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 

Apresentação das alunas nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1977. Acervo CHCM. 

• Ano de 1978 – Aniversário de 108 anos  
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Figuras 82: Apresentação de ginástica das alunas nas comemorações do Dia do Mackenzista,1978. 

Acervo CHCM. 

• Ano de 1979 – Aniversário de 109 anos  

 

Figuras 83: Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1979. Acervo CHCM. 

 

• Ano de 1982 – Aniversário de 112 anos  
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Figura 84: Dia do Mackenzista de 1982. Fonte: Jornal “O Brasil Presbiteriano”. Acervo: CHCM 

 

• Ano de 1984 – Aniversário de 114 anos  

Vale destacar que a trilha sonora para as demonstrações de ginásticas ao longo do 

tempo, foram sendo substituídas. A antiga marcação por tambor deu espaço para o piano e 

posteriormente para o ritmo eletrônico.   
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Figura 85: Apresentação dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1984. Acervo CHCM. 

 

Ano de 1985 – Aniversário de 115 anos  

Nesse ano, a demonstração de ginástica foi marcada pela variedade de ritmos 

musicais que marcaram época: bolero, rock, dança jazz dentre outros. 

 

Figura 86: Apresentação dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1985 . Acervo CHCM 
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Figura 87: Apresentação dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1985 
Acervo CHCM. 

 

 

• Ano de 1986 – Aniversário de 116 anos  

 

A partir desse ano, houve a inclusão da ginástica aeróbica que modernizou o ritmo e 

o movimento da demonstração.  

 

Figura 88: Apresentação de ginástica das alunas nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1986. 
Acervo CHCM. 

 

• Ano de 1987 – Aniversário de 117 anos  
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Figura 89: Dia do Mackenzista de 1987. Fonte: Jornal “A Gazeta esportiva”.  Acervo: CHCM 

 

 

Figura 90: Alunos do Mackenzie formando desenhos no chão, nas comemorações do Dia do 
Mackenzista,1987. Acervo CHCM 

 

• Ano de 1988 – Aniversário de 118 anos  

 

Figura 91: Desfile dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1988. Acervo CHCM 
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Figura 92: Reprodução de documento comemorativo que homenageia Esther de Figueiredo Ferraz 

nas comemorações do Dia do Mackenzista.1988 Acervo CHCM. 
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Figura 93: Apresentação dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 1988 
Acervo CHCM 

 

 

• Ano de 1990 – Aniversário de 120 anos  

 

    

Figura 94: Fonte: jornal “Brasil Presbiteriano”. Novembro de 1990. 

 

 Os que assistem às apresentações, não imaginam o esforço e o processo criativo 

dos responsáveis pelo espetáculo. É interessante, por isso, levar em conta os esboços, os 

rascunhos e documentos que atestam o planeamento das apresentações em quadra.  

Abaixo é possível observar a figura, a numeração necessária para compor a escrita 

que seria efetivada com as alunas deitadas no chão para a apoteose.  
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Figura 95: Esboço da escrita que iria compor a apoteose da festa e que marcava a quadra para a 
meninas se posicionarem. Acervo da autora. 

 

 

Figura 96: Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1990. Acervo CHCM. 
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• Ano de 1991 – Aniversário de 121 anos 

 

Figura 97: Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1991. Acervo CHCM. 

 

• Ano de 1994 – Aniversário de 124 anos  

 

 

Figura 97:Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1994. Acervo CHCM. 

 

 

 

 

 



235 

 

• Ano de 1996 – Aniversário de 126 anos  

 

 

Figura 98: Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 

1996. Acervo CHCM. 
 

• Ano de 1997 – Aniversário de 127 anos  

 

Figura 99:Apresentação dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista. 
1997. Acervo CHCM. 
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Figura 100: Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista, 1997. 

Acervo CHCM. 

 

 

 

Figura 101: Apresentação artística dos alunos nas comemorações do Dia do Mackenzista, 1997. 

Acervo CHCM. 

 

O Professor Naim Curry de Mello dirigiu o departamento de Educação Física do 

Mackenzie por 56 anos e as comemorações do aniversário do Mackenzie em quadra 

sempre foram cuidadosamente elaboradas por ele e sua equipe de professores.  

 

Figura 102: Prof. Naim Cury de Mello, posando nas quadras abertas do Mackenzie. Fonte: Jornal “A 
Gazeta Esportiva”.  Acervo do CHCM. 

 

Após a saída do Prof. Naim, por iniciativa do Instituto, no ano de 1998, foi proposto 

aos coordenadores do Ensino Fundamental e Médio que apresentassem ideias criativas 

para que o dia do mackenzista pudesse agregar ainda mais sentido e propósito aos alunos.  

A partir desse ano e até o ano de 2015, a professora Isabel Orestes Silveira se 

dispôs a colaborar, juntamente com o departamento de Educação Física, no 

desenvolvimento criativo das comemorações. Nessa ocasião, ela, juntamente com Déborah 
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Melo Agria, contribuiu para a criação e execução de uma proposta cênica para o dia do 

Mackenzista, sendo possível agregar teatro, performance, desfile e demonstração de 

ginástica em um único evento.   

O dia do Mackenzista nas quadras abertas passou então, a ter um tema, um cenário 

e uma narrativa histórica, além do desfile e demonstrações de ginástica.     

 

 “UMA HISTÓRIA, NA HISTÓRIA, FAZ HISTÓRIA”. 

 

Este tema foi pensado para o ano de 1998 em que se comemorava os 128 anos. A 

proposta criativa envolvia contar a história do Mackenzie de maneira atraente.  

 O cenário foi composto de um grande tablado articulado, com móveis antigos para 

representar a sala de jantar da família Chamberlain. Foi colocado no centro das quadras 

abertas e enquanto a narração revivia a história dos fundadores, surgia da base do tablado, 

vários tecidos representando as ruas onde o Mackenzie foi instalado através dos anos. 

No telão instalado na lateral das quadras se projetava as fotos e cenas que eram 

exibidas de acordo com a narração, além de tomadas ao vivo, para que o público pudesse 

assistir.  

 

   

Figuras 103, 104 e 105: Cenário para a Festa do Dia do Mackenzista de 1998. Acervo da autora 

 

Figura 106: Alunos do fundamental que representaram a Miss Chamberlain no ano de 1998. Acervo 
da Educação Física 
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A narração contou a história do Mackenzie detalhando os locais e os fatos que 

marcaram seu crescimento através dos tempos. 

Os grupos de alunos, desde a Educação infantil até a Universidade, entravam em 

blocos representando os fatos importantes do Mackenzie com indumentárias de época. 

Materiais como painéis pintados, faixas nomeando os diferentes cursos, dentre outros, 

mostravam os projetos educacionais, as práticas esportivas e tantas realizações em 128 

anos de história.    

A mensagem que de desejou comunicar foi que a história passada do Mackenzie não 

parou e as transformações continuarão acontecendo e, a cada dia tornam-se mais 

necessárias instituições firmadas em valores atemporais.  

 

 

Figura 107: Alunas do Fundamental II no ano de 1998. Acervo da Educação Física 

 

O Mackenzie tomou para si a responsabilidade de continuar a defender os princípios 

da moralidade cristã, formando cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais, 

indivíduos sensíveis aos aspectos culturais e artísticos da sociedade, homens e mulheres 

completos para uma humanidade mais íntegra.  MACKENZIE – Uma história na História fez, 

faz e continuará a fazer História para a glória de Deus. 

 

 

“MACKENZIE NO CORAÇÃO DE SÃO PAULO, PULSANDO POR UM BRASIL 

MELHOR”. 

 

Nos anos que se seguiram, a direção do setor de Educação Física passou a ser de 

responsabilidade e competência da Profa. Ms. Maria Ignez de Godoy Giandalia e sua equipe 

de Professores e colaboradores de outras unidades.  

No ano de 1999, por conta dos 129 anos do Mackenzie, o tema desenvolvido foi: 

Mackenzie no coração de São Paulo, pulsando por um Brasil melhor.  
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Foram utilizados diversos recursos visuais. Dentre eles: painéis com pinturas de várias 

regiões do Brasil; teatro de sombras para projeção de silhuetas em grandes dimensões. E 

para servir de palco, foi montado duas estruturas em madeira e de forma a criar diferentes 

formas. 

 

        

Figura 108: Vista aérea dos desenhos. Planejamento dos tablados que deveriam formar dois palcos 
e por fim, montar o Estado de São Paulo. Acervo da Educação Física 

 

Na medida em que a narração promovia a História do país e denunciava as tragédias 

de toda ordem, quer fossem ambientais, sociais, dentre outras, os personagens surgiam das 

sombras para representar nossa história ancestral sem a preocupação em se traçar uma 

linha cronológica fechada.  

 

Figura 109: Teatro de sombra. Por ele, cada ato era apresentado e ampliado. Acervo da Educação 

Física. 
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Figura 110: Cenário das diferentes regiões do Brasil. Apresentação dos alunos. Acervo da Educação 

Física. 

 

A linguagem artística utilizou-se da música cantada e acompanhada 

instrumentalmente ao vivo, utilizando os talentos Mackenzistas dos 300 cantores dos corais 

em todas as idades integradas.  

As coreografias foram realizadas e concebidas pelos voluntários do Mackenzie, 

tantos alunos quanto professores. Algumas performances cênicas foram permeando os 

quadros, reportando o projeto pedagógico do tema “Brasil 500 Anos” que foi trabalhado no 

Ensino Básico. 

 

Breve sinopse do evento 

 

O espetáculo foi dividido em três atos. 

I -  O Cidadão na História 

Embaixo de um grande tecido, estavam vários alunos representando pessoas que, 

ao longo do tempo, participaram e participam da formação do país: índio, negros, 

colonizadores, atletas, operários, executivos, militares, imigrantes, dentre outros. O primeiro 

ato iniciou-se com uma movimentação frenética rompendo o tecido, mostrando a grande 

miscigenação que forma o nosso país.  

 

 

II -  A História de um Povo 

 

O teatro de sombras foi acionado com a figura de um índio atirando uma flecha, ao 

mesmo tempo, que, com ritmo indígena, vários alunos realizam uma coreografia no palco 
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simulando cenas de uma aldeia. Após algum tempo, houve-se o barulho de uma moto serra 

- outro grupo de alunos entram representando o desmatamento.  

A dramatização ficou por conta do barulho da moto serra que abafava o som das 

danças indígenas. Por fim, um gemido se fez ouvir, comunicando que se tratava de um povo 

vitimado pela agressão humana. 

O enredo continuava apontando para o aparecimento de uma caravela no teatro de 

sombras, que reportava a chegada dos colonizadores e escravos. Para contar a realidade 

dos escravizados, entraram em cena os alunos vestindo roupas brancas encenando grande 

esforço ao moverem os palcos, ao som do “Maracatu” (cantado ao vivo pelo coral).  

Ao som dramático, empurraram e uniram ambas as partes do palco, formando um 

desenho abstrato. Sobre ele jogaram capoeira.  

 

Figura 111: Enquanto a narração conta a história do Brasil, os alunos tipificados se apresentam nos 
palcos. Acervo da Educação Física. 

 

   

Dando prosseguimento ao tema, foram projetadas silhuetas das imigrações ao som 

de muita música e dança representadas pelas culturas: alemã, espanhola, italiana, japonesa 

e libanesa.  

Ao final, os tablados rotatórios forma novamente modificados para tornar-se imagem 

da silhueta do Estado de São Paulo.  O que se desejava comunicar era o valor e a 

contribuição dos imigrantes na força da formação do Estado Paulista.  

 Sobre esse palco, um grupo de alunas dançou sapateado ao som de “Premeditando 

o Breque”. 
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Figura 112: Apresentação de sapateado, pelas alunas do fundamental II. Acervo da Educação Física. 

 

Neste momento, foi mostrado a afluência e influências de culturas regionais em 

nosso Estado e principalmente na nossa metrópole São Paulo, onde no seu coração está 

imponente o Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

Direcionando o programa para sua finalização se mostrara objetivamente o quanto o 

Mackenzie “Pulsa” e impulsiona o coração de São Paulo e, por conseguinte a educação 

brasileira, dando sua importante contribuição.  

Um solo foi entoado como uma prece cantada e coreografada. Durante o solo, fitas 

foram puxadas do centro do palco e direcionadas aos cenários que representavam os vários 

lugares desse imenso país, que precisam de uma mensagem de esperança. 

 

 

Figura 113: Varios painéis foram colocados na quadra, representado os vários lugares do 

Brasil.  
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O teatro de sombras projetou fotos de Mackenzistas (famosos ou não) enfatizando a 

influência do Mackenzie em todos os cantos do país, nas diversas esferas sociais e 

profissionais. 

Para testemunhar nossa missão dentro de uma ética cristã, unimos os três focos do 

espetáculo: O Brasil (realidade e memória), São Paulo e o Mackenzie.  

Para encerramento do espetáculo, contamos com a participação especial do grupo 

de percussão Fundação Roberto Carlos.  

Com show de fogos de artifício finalizou-se o Dia do Mackenzista.  

 

 

“BRASIL 2000, NO MACKENZIE SÃO OUTROS 500” – ANO 2000 - 130 ANOS 

 

Breve sinopse do evento 

 

Para o ano de 2000 em que se comemorava o aniversário de 130 anos do 

Mackenzie, O tema da festa foi: “Brasil 2000, no Mackenzie são outros 500”. 

A proposta criativa fez menção aos 500 anos de “descobrimento do Brasil”. Para 

isso, um palco branco com rampa de aproximadamente 20 metros foi montado nas quadras 

para a entrada dos alunos. Em suas laterais foram fixados suportes para as diferentes 

bandeiras dos estados brasileiros. 

 

Breve sinopse do evento 

 

Esta festa de campo foi dividida em três partes principais: 

 

I - Brasil 2000 no Mackenzie são outros 500 

Ao som do Hino Nacional deu-se a abertura e os alunos entraram em formação 

segurando uma imensa bandeira brasileira para entoarem o hino nacional. Em sequência, 

uma coreografia masculina com bandeiras dos Estados brasileiros foi apresentada 

simbolizando o respeito à pátria e o desenvolvimento da cidadania.  
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Figura 114: Alunos do fundamental I entram nas quadras segurando a bandeira do Brasil. 
Momento solene. Acervo da Educação Física. 
 

Para homenagear as regiões do Brasil: norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, 

foram realizadas pelos alunos do Ensino Fundamental I, coreografias típicas com músicas e 

danças de cada região do país. Alunos do Ensino Fundamental II também participaram, 

compondo o quadro com a formação de um grande caleidoscópio com a sua movimentação. 

 

 

Figura 115: coreografias típicas com músicas e danças de cada região do país, pelos 

alunos do Ensino Fundamental I. Acervo da Educação Física. 

 

II – Mackenzie 130 Anos       

 

A tradição Mackenzista de pioneirismo na educação foi a ênfase: cento e trinta anos 

promovendo o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual de seus alunos, colocando-se 

entre os pilares da Educação brasileira. 
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Este ato foi marcado por duas apresentações. Na primeira parte, com a tradicional 

ginástica rítmica, utilizando neste ano, a fita como material coreográfico. 

 

Figura 116: ginástica rítmica, utilizando a fita como material coreográfico. Acervo da 

Educação Física. 

 

 Em seguida, uma demonstração com step. Ao término da apresentação, as meninas 

deitaram no chão formando a frase “Mackenzie 130 Anos”.  

 

 

 

 

 

Figura 117: ginástica rítmica, utilizando step como material coreográfico. Acervo da 
Educação Física. 

 

Um dos primeiros objetivos do Mackenzie, rumo ao século XXI, é ajudar na 

construção de um país mais justo e íntegro alicerçado nos valores cristãos que, há 130 

anos, já eram defendidos por Chamberlain. 
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Nesta ocasião foi homenageado o Prof. Naim Cury de Mello (in memoriam) que de 

1940 até 1998 esteve à frente do departamento da Educação Física. 

 

III – A Paz está em nossas mãos 

 

Essa frase, foi mote do projeto desenvolvido pelo Mackenzie junto a UNESCO, 

envolvendo toda a Instituição em razão do “Ano Internacional por uma cultura de Paz”.  

Representado a paz, as alunas deitadas no chão, formaram o desenho de uma 

pomba e o M do Mackenzie. 

 

Figura 118: alunas deitadas no chão, formaram o desenho de uma pomba e o M do 
Mackenzie. Acervo da Educação Física. 

 

 

 

 

O espetáculo contou com a participação especial do coral e o encerramento foi 

marcado pela entrada de todos os participantes em quadra e ao som do show pirotécnico 

houve abraços e grande alegria.  

 

 

 

“MACKENZIE COLORINDO NOSSA VIDA” – ANO 2001 - 131 ANOS 

 

O tema dos 131 anos do “Mackenzie, foi “Mackenzie Colorindo nossa vida”. 

 Em toda a volta das quadras foi colocado tecidos coloridos que iriam servir de 

destaque ao final do evento.   

 

Breve sinopse do evento 
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As apresentações dos alunos da Educação Infantil, Fundamental I e II, acrescentam 

às cores Mackenzistas, branco e vermelho, às cores da solidariedade, do comprometimento, 

do trabalho, do esforço e da esperança de um Brasil melhor, mais justo e mais 

desenvolvido. 

A comemoração teve início com a movimentação dos alunos portando bexigas 

verdes e amarelas emoldurando uma grande bandeira do Brasil. Após o canto dos hinos da 

bandeira e nacional, as bexigas foram soltas, cobrindo o céu com as cores da nossa pátria. 

A participação das alunas mais experientes foi fundamental para a composição de 

todas as cenas, formando diversas molduras para as coreografias que seriam apresentadas. 

O primeiro ato representou a alegria da infância por meio de um grande circuito de 

habilidades motoras com vários aparelhos de ginástica, executado pelos alunos da 

Educação Infantil.  

O Ensino Fundamental I, marcou presença nesta comemoração, apresentando 

animadas coreografias de dança. 

Pela primeira vez, houve a participação masculina dos alunos do Ensino Médio com 

uma demonstração de ginástica coreografada com halteres. Foi uma quebra de paradigma 

que causou grande impacto e incentivo. Houve imediata manifestação positiva do público. 

  A partir desse ano, a apresentação masculina se fez presente em todas as 

comemorações.  

Caminhando para o fechamento da festa, as meninas que estiveram presentes 

desde a abertura se posicionaram preenchendo todo o campo para a apresentação 

sincronizada de ginástica rítmica com bandeiras.  

 

Figura 119: Demonstração da ginástica rítmica.  Acervo da Educação Física. 
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O material utilizado foi elemento surpresa pois estava escondido nas mangas do 

blusão, tratava-se de uma bandeira vermelha que seria utilizada na performance.  

 

Figura 120: ginástica rítmica. Acervo da Educação Física. 

 

Figura 121: ginástica rítmica. Acervo da Educação Física. 

 

A apoteose foi marcada simultaneamente com a entrada de um grande painel com o 

tema da festa e com todas as faixas coloridas que estavam ao redor do campo, convergindo 

para o centro onde estava o painel.  
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Figura 122: Alunos do fundamental II em ginástica rítmica e realizando a analogia com muitas cores 
e o significado da união. Acervo da Educação Física. 

 

O evento terminou com show de fogos e grito de guerra “M – A – C – K – E- N – Z – I 

– E” enquanto nos quatro cantos da quadra se abriam caixas com muitas bexigas, que 

subiam e coloriam o céu.   
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Figuras 123 e 124: Alunos do fundamental II em ginástica rítmica e realizando a analogia com muitas 
cores e o significado da união. Acervo da Educação Física. 

 

 

Figura 125: Finalização do espetáculo, com bexigas coloridas. Acervo da Educação Física.   

 

“A NOSSA TRADIÇÃO É A MODERNIDADE” - ANO 2002 - 132 ANOS 

 

O tema dos 132 anos do “Mackenzie foi: “A nossa tradição é a modernidade” e, 

um grande painel composto por 11 módulos trifásicos rotatórios, serviu de cenário. Estes 

eram movimentados de acordo com a narrativa da festa. Nas laterais foram colocadas 

estruturas para telas de projeção e pedestais para as bandeiras. 

 

Breve sinopse do evento 
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O tema “Mackenzie: “A nossa tradição é a modernidade” procurou unir passado, 

presente e futuro. Para isso, relembramos as marcas deixadas no passado pelos nossos 

pioneiros, e apontamos para o Mackenzie de hoje, que continua investindo na formação da 

criança, do jovem e do adolescente. Uma escola que se projeta para o futuro. 

Foi relembrado que a história do Mackenzie é feita por pessoas que estudaram aqui 

e deixaram marcas, para depois seguirem caminhos diversos com o espírito mackenzista 

em seus corações – esse espírito se renova a cada dia. 

Neste ano a Universidade Presbiteriana Mackenzie comemorou o seu centenário. 

Meio século investindo em um ensino superior de qualidade.  

Para o início da festa, contamos no momento cívico com a participação da banda 

pentacampeã da polícia militar do Estado de São Paulo. 

Os alunos do Fundamental II deram sequência homenageando o Brasil pela 

conquista do pentacampeonato de futebol, um esporte que faz parte da nossa cultura e é 

símbolo da criatividade e talento do povo brasileiro.  

Nós Mackenzistas escrevemos parte da história dessa paixão nacional formando há 

100 anos o primeiro time de futebol composto exclusivamente por brasileiros que disputaram 

a primeira partida oficial desse esporte no Brasil.  

 

Figura 126: alunos do Fundamental II, homenageando o Brasil pela conquista do 
pentacampeonato de futebol. Acervo da Educação Física.   

 

Representando este momento, houve a participação dos alunos da Educação infantil 

em coreografia utilizando bola de futebol. 

O segundo ato foi formado pelos alunos do Ensino Fundamental II. Uma passarela 

com o “M” do Mackenzie foi formada, para a entrada das delegações esportivas. Durante a 

sua passagem demonstraram movimentos de alguns esportes que levaram o Mackenzie ao 

pódio: futebol, vôlei, basquete, judô, karate, iatismo, remo, rugby, atletismo e tênis.  Alguns 

atletas de destaque foram projetados durante este desfile.     

Em seguida, foram homenageadas as Escolas de Engenharia, Arquitetura e 

Urbanismo, Economia, Informática, Psicologia, Educação Física, Filosofia, Letras e 
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Educação, Direito, Comunicação e Artes e Ciências e Biológicas, com imagens antigas e 

recentes da história do Mackenzie com suas respectivas delegações em desfile. 

 

Figura 127: Alunos do fundamental I e II, homenageando os 50 anos da Universidade.  
Acervo da Educação Física. 

 
A festa seguiu com números de danças feitos pelos alunos do Ensino Fundamental I 

homenageando profissionais de diferentes áreas.  

 

Figura 128: homenagem dos alunos pelos formandos da Escola de Engenharia.  Acervo da 
Educação Física. 
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Figura 129: homenagem dos alunos pelos formandos da Faculdade de Direito.  Acervo da Educação 
Física. 

 

 

Figura 130: Destaque para o curso de Direito e a todos os formandos dos diferentes cursos 
da UPM. Acervo da Educação Física. 

 

No terceiro ato houve a movimentação do cenário aparecendo a palavra 

MODERNIDADE, traduzida pelo movimento de street dance e a ginástica masculina com 

caixote branco.    

 

Figura 131: O Mackenzie é tradição e pioneirismo, mas acompanha seu tempo.  Acervo da Educação 
Física. 

 

 

O quarto ato trouxe a apoteose com a mudança de cenário para “Mackenzie 132 

anos”. A tradicional demonstração de ginastica rítmica feminina utilizou três materiais 

simultâneos como adereços: fita, bola e arco.  
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Figura 132: Demonstração de ginástica com bola.  Acervo da Educação Física. 
 

 

Figura 133: Demonstração de ginástica com fitas.  Acervo da Educação 

 

Ao final as meninas formaram com o corpo, o desenho do “M” no chão. Após o 

famoso grito de guerra “M – A- C- K – E – N – Z – I – E”.  

Todos os alunos que participaram, voltaram para a quadra a fim de festejar de forma 

vibrante mais um aniversário da escola. Com fogos de artifícios a festa foi encerrada.  

O Mackenzie prepara o cidadão para o futuro desde a infância: da educação infantil 

até a Pós-Graduação, o aluno encontra um ensino de qualidade, sempre atualizado com as 

mudanças de nosso tempo e capaz de prepará-lo para os desafios da vida. Aqui ele 

aprende teoria e pratica que o levam a desempenhar plenamente suas habilidades físicas e 

intelectuais, além de conceitos éticos indispensáveis para se transformar em um cidadão 

responsável e consciente do seu papel na sociedade.  

Quem passa pelo Mackenzie recebe uma formação integral, marcada pela 

valorização da dignidade, eficiência, criatividade e dedicação. 
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  “Inegável precursor dos inúmeros e constantes movimentos no histórico do universo 

educacional, sempre atento em manter nos preceitos cristão, os valores da tradição e sem 

perder os modernos métodos, com a prudência que a experiente vivencia no conhecimento 

estabelece, o Instituto Presbiteriano Mackenzie duplamente orgulhoso celebrou seus 132 

anos junto aos 50 anos da Universidade. Nossa tradição é a Modernidade”, esta festa, foi 

um pequeno tributo para tanta história”, 

 

 Profa. Ana Maria Tambellini (2002, in memorian).  

 

 

Figura 134: Detalhe da revista Mackenzie em que se comenta as festividades realizadas pelo 
Departamento de educação Física por ocasião dos 132 anos do Mackenzie.  

 

 

“O CORAÇÃO DA TERRA TAMBÉM PULSA AQUI. 

 

Com o tema “O coração da terra também pulsa aqui, comemorou-se os 133 anos 

de aniversário do Mackenzie no ano de 2003. 

Para esse evento, preparou-se um cenário de “uma arca” – grande barco - de 

aproximadamente 20 metros (bidimensional). A rampa de acesso de entrada e saída, serviu 

de palco para os alunos.  O cenário lateral contou com seis grandes blocos, como rodas e 

iluminação, os quais representaram o espaço urbano da cidade.   

 

Breve sinopse do evento:  

A abertura do evento contou com a apresentação especial da banda infantil 

“Alegreto” do Colégio Presbiteriano Tamboré.  

O momento cívico e a homenagem ao Brasil foram feitos com a formação de uma 

grande bandeira feita com bexigas verdes, amarelas e azuis, que os alunos do Fundamental 

II seguravam. 
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Figura 135:  homenagem ao Brasil pelos alunos do Fundamental II. Acervo da Educação Física. 
 

 

Figura 136: homenagem ao Brasil pelos alunos do Fundamental II. Acervo da Educação Física.  

 

Em seguida, ocorreu a apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros 

Navais da Marinha do Brasil.  

   

Figura 137 e 138: Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Acervo da 
educação Física.  
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Parte 1 – Vida e Paz 

 

O tema de nossa festa “O coração da terra também pulsa aqui” propõe que 

reflitamos nosso comportamento, nossas ações para com a terra. Como nós, o planeta tem 

tempo, idade, abriga a vida, por ser a Vida. Deste planeta, extraímos nossa subsistência, os 

mistérios de tantas ciências, o credo a seu criador.  E por ser um planeta vivo, concebido 

pela generosidade tudo oferece e cria de novo, cedendo a ilusão de sua eternidade. Assim, 

a cada instante sentimos juntos, os batimentos desse mundo absoluto a dar compasso e 

harmonia ao nosso tempo de seres viventes e animados.  

As coreografias foram elaboradas para os alunos de toda a Educação Básica. Ao sair 

da arca com lenços nas mãos, as alunas anunciaram a paz e o recomeço da vida como 

possibilidade. Em seguida, houve evoluções de coreografias representando água, terra, 

mata, flores. A palavra VIDA foi escrita com o corpo no chão. Seguiu-se a dança dos alunos 

representando os animais.  

 

 

Figura 139: Celebração em favor da vida. Acervo da Educação Física. 
 

Parte 2 – Guerra e destruição 

 

O cenário da cidade foi movimentado cobrindo a “Arca”, representando que nós, 

homens, não quisemos acertar o ritmo da terra ao nosso.  Perdemo-nos do tempo. 

Esquecidos dos valores essenciais, antecipamos os ciclos; misturamos as estações; 

desprezamos as dádivas e enrijecendo o coração, extraímos e esgotamos aos poucos a 

vida útil do planeta.   
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E a terra está doente. Sentimos e sofremos daqui seu batimento lento, sua tentativa 

inútil em nos seguir, nesse caminhar desenfreado.  

 

Figura 140: Cenas de lutas e guerra. Stress urbano. Acervo da Educação Física. 
 

Descrevemos a guerra e a destruição com as coreografias de street, ginástica 

masculinas com bastões e um protesto pelos universitários.  

 

Figura 141: Cenas de lutas e guerra. Coreografia com bastões. Acervo da Educação Física. 
 

 

 Parte 3 – Esperança 

O cenário da cidade se afasta e reaparece a “Arca”.  

“Algum dia não será mais assim”, diz o largo caminho da esperança, pois o que se 

faz à terra, se fará aos filhos da terra. Quem sabe, pulsando novamente juntos, 

recuperássemos a vida, na troca constante e ideal, com a mesma generosidade com que a 

terra se dá.  
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Propomos a celebração da vida com mais vida. De todos os tipos: a vida da água, 

das flores, e das frutas, animais e seus filhotes. Seres em família. Todos os seres. A Deus 

pertence a terra e tudo o que nela há. Ele é o Senhor da terra.  

Tradicionalmente para a apoteose final, as alunas desceram a rampa e fizeram uma 

coreografia com fitas, formando, com seus corpos no chão, o desenho de uma cruz com a 

palavra ESPERANÇA. Nesta cena contamos com a participação de uma solista que entoou 

uma canção sobre o tema.  

 

Figura 142: Só em Deus há esperança. Acervo da Educação Física. 
 

Uma segunda coreografia foi executada pelo mesmo grupo, com arcos brancos nas 

mãos.  

 

Figura 143: Coreografia com arcos. Acervo da Educação Física. 
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Ao final, uma nova cena foi formada pelo desenho de um grande coração que pulsou 

ao ritmo de sua batida com M ao centro. O coração da terra continuará pulsando aqui, 

fazendo parte da história de gerações e gerações de Mackenzistas.  

 

Figura 144:Coreografia com arcos. Acervo da Educação Física. 
 

A festa finalizou com o grito de guerra “m- a- c – k –e - n- z – i – e” e, uma grande 

bola com desenho do mundo, foi lançada para a interação do grupo com a plateia, 

simbolizando que o cuidado e a preservação da vida, estão em nossas mãos.  

Esta festa comemora a vida, a vida em cada um de nós. E se reconhecermos a importância 

da terra, estaremos contribuindo para uma vida melhor.  

Está em nossas mãos, a transformação. E em nosso coração o destino para o novo 

caminho.  

Profa. Ana Maria Tambellini (2002, In memoriam).  

 

 

Figura 145: Encerramento com todos os alunos nas quadras, e um grande “globo” passa de mãos 

em mãos. Acervo da Educação Física. 

Todos os participantes voltaram para as quadras e a despedida se deu em meio a 

abraços e show pirotécnico.   
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Figura 145 – Equipe de criação e organização do evento: Profa. Ana Maria Tambellini (esquerda), na 
sequência: Profa. Isabel Orestes Silveira, Profa.  Maria Ignez de Godoy Giandalia. Acervo da 

Educação Física.  
 

 

 

“TEMPOS DE LIBERDADE” 

 

No ano de 2004, o Mackenzie comemorou seus 134 anos, com o tema: “Tempos 

de liberdade”. 

 O palco que serviu de entrada dos alunos, continha rampa de acesso e uma 

estrutura de duas grandes torres que formavam portal com pinturas egípcias e pirâmides 

nas laterais, além das telas para projeção.  

 

Breve sinopse sobre o evento  

Comemorar o aniversário de forma tão efusiva e dedicada foi mais uma tentativa de 

caracterizar a festa de Campo, que no ano de 2004, trouxe um tema de reflexão e 

controversas sobre o que significa “ser livre”, visto que desde os primórdios, nos sonhos e 

na fé, o homem almejou a liberdade. Esse recorte temático inspirou a narrativa do evento. 

A festa iniciou com uma projeção sobre o dia do “Mackenzie voluntario”, ação que 

vem sendo desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie em prol da sociedade. 

Nesse ano, foi oferecido 143 “presentes” à São Paulo, pelos seus 450 anos nas mais 

variadas formas de solidariedade humana em ação e doação. Também homenagearam a 

querida cidade, com música caracteristicamente paulistana e para o evento de campo, foi 

planejado a exibição de uma coreografia com as cores de nossa bandeira.  

 

Parte 1 – Momento Cívico com homenagem a São Paulo 
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Os alunos formaram uma grande bandeira brasileira segurando placas nas cores 

amarela, verde e azul. Após o hino nacional, os alunos fizeram uma coreografia 

homenageando o nosso país.  

 

 

 

 

Figura 146 e 147 – Momento Cívico realizado pelos alunos do Fundamental. Fonte: Acervo 
da Educação Física.  

 

 

 Para a surpresa de todos, no verso das placas coloridas estavam as cores brancas e 

pretas, as quais representavam o Estado de São Paulo.  

Os alunos formaram um desenho além da escrita com os corpos no chão: “Viva - 450 

anos”, enquanto formavam a silhueta do Estado.   
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Figuras 148 e 149: Alunos do Fundamental I homenageando o Estado de São Paulo. Acervo da 

Educação Física. 

 

 A demonstração foi acompanhada da narração que dizia: “Qualquer homenagem é 

pequena para essa grande cidade pátria. Berço de tantos sonhos, braço de tantos esforços, 

colos de todos e tantos. Viva grande cidade que deixa crescer e cresce. Viva querida São 

Paulo. 

O Instituto Presbiteriano Mackenzie em ti nasceu e há 134 anos agradece o teu solo 

de mãe gentil.   

 

Parte 2 – Dança das Pipas: desejo de liberdade. 
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Após o momento cívico e a homenagem a São Paulo, os alunos do Ensino 

Fundamental I entraram livremente, correndo com pipas nas mãos e, abriram a proposta 

temática que seria desenvolvida e que evocava a liberdade.  

 

 

Figura 150: Alunos do Fundamental I com pipas, representaram a busca humana pela liberdade. 

Acervo da Educação Física. 

 

Ao som da narração, o público podia ouvir as analogias que estavam sendo 

propostas nos quadros que se seguia: “A história sagrada nos conta em Êxodo que no 

antigo Egito, “havendo falecido José, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os 

filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos 

grandemente de maneira que a terra se encheu deles”. Eram sonhos de liberdade na 

plenitude do tempo.   

 

Parte 3 – Dança com cordas e troncos: poder e escravidão 

A coreografia representando o “poder” foi executada pelas meninas do Ensino 

Fundamental II e Médio, tendo como material a “corda”.  O tronco preso nos punhos dos 

meninos do mesmo segmento foi o material utilizado para a cena da escravidão.  

O livro do Êxodo exemplificava a antiguidade dessa busca. 
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Figura 151 a 154. Alunas do Fundamental II, representando a escravidão. Fonte: Acervo da 

Educação Física. 

 

Narração:   

“Entrementes levantou-se, um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José”... “ 

então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel”.  

 

“Pretenciosos é o homem que aprisiona outro homem por sua vontade e julgamento. 

Ignora nas mudanças do tempo os desígnios do seu Criador. Pretensioso é o homem!”. 

 “Assim, os egípcios fizeram os filhos de Israel amargarem a vida com dura servidão, 

em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço com que 

serviam com dureza”.  
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Figura 155: Alunos do Fundamental I com pipas, abriram o evento. Acervo da Educação Física. 

 

“Quando será o tempo, o tempo do livre estar... 

Entre as liberdades do homem ainda existe a de esperar”.  

 

Figura 156: Alunos do Fundamental II. Analogia com a escravidão. Acervo da Educação Física. 

 

Parte 4 – Dança dos relógios e máscaras: tempo e disfarce  

O tempo, espaço das coisas, dançado como um relógio, trouxe-nos para a 

atualidade, de onde ainda perduram os disfarces, recursos de todos os tempos, mostrado 

com as máscaras, o poder de si mesmo.  
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Figura 157 e 158: Alunos do Fundamental II. Analogia com a escravidão. Acervo da Educação Física 

 

Com a “dança das crianças vestindo relógios”, a narração comunicou uma 

mensagem sobre o tempo: “espaço das coisas, é a medida da vida e da morte, é a relação 

dos movimentos, é o relato dos acontecimentos, é o relógio relativo, do real absoluto, é o 

marcador do que foi e será, é a eternidade em si”.  

 

Com a projeção de imagens do cotidiano, foi possível comunicar que a escravidão 

continua aprisionando o homem independente de sua época. A narração dizia:    

“Uma geração vai e outra geração vem; mas a terra permanece para sempre... O que 

foi e é o que há de ser; e o que se fez, isto se tornará a fazer; nada há novo debaixo do sol”. 

“Estranha a liberdade que se perde no tempo...estranho tempo que se submete aos 

ciclos, por tantas vezes se fazendo ameno, por tantas outras se tornando arisco”.  

 

 Para comunicar a atitude humana de simular uma liberdade aparente, foi realizado a 

“dança das máscaras”, que enfatizava a tentativa humana de se proteger e dissimular.  

 

Figura 159: Alunos e alunas do Fundamental II. Analogia com o uso de mascaras nas 

representações sociais. Outra forma de escravidão. Acervo da Educação Física 
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A narrativa dizia: “A máscara...o recurso mais usado, o remédio para a proteção, 

possui a sensação de liberdade, disfarça a covardia e a falsidade, a hipocrisia e a 

pretensão”.   

“A máscara, o recurso de todos os tempos para o ataque e a defesa, elimina 

qualquer certeza, constrói esconderijos... e continua sendo o mais inexpressivo artificio do 

que vai no coração”.  

 

Figura 160: Alunos e alunas do Fundamental II. Analogia com o uso de mascaras nas 

representações sociais. Outra forma de escravidão. Acervo da Educação Física 

 

Parte 5 - Teatro de sombra e dança das cadeiras: escravidão moderna 

Os alunos do Fundamental II e Ensino Médio que utilizaram como material 

coreográfico, uma cadeira. Esse objeto comunicava a ideia da dependência humana do 

trabalho que se torna ferramenta da sobrevivência atual. 

  

Figuras 161 e 162: Analogia com o uso das cadeiras para representar a escravidão moderna. Acervo 

da Educação Física 
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Em meio a imagens do teatro de sombra, a narrativa dava sequência ao texto 

poético: “Ai do homem moderno livre do envolvimento, seu tamanho é medido no bolso e 

sua liberdade no engarrafamento. Faz da paisagem do monitor sua viajem, seu trânsito 

aberto, desviando sempre do caos, isolando seus afetos. Uma mão ao volante, outra no 

celular, vê passar o tempo seu passatempo de passar”.  

 

Figura 162: Analogia com o uso das cadeiras para representar a escravidão moderna. Acervo da 

Educação Física 

 

“Ai do homem moderno liberto do compromisso que acende seu sol em cada 

lâmpada que alcança, que brinca de ser adulto e nunca foi criança e faz blindagens nos 

medos que a vida lhe dá”.  

 

 

Figura 163: Analogia com o uso das cadeiras para representar a escravidão moderna. Acervo da 

Educação Física 
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“Ai do homem moderno, escravo da tecnologia, arregaça as mangas pra ficar todo 

dia na frente de sua vida, passada na tela mais um na fila, outro sentinela para estar atento 

às novidades a consumir, quer chegar a tempo pro tempo de partir e amarrar-se outros 

novos aparelhos. E sentado em frente ao seu próprio espelho ainda precisa da tomada para 

recarregar”.  

“Ai do homem moderno que se diz livre, preso à sela da globalização, entende de 

projetos, sonhos, descobertas, mas está cada vez mais longe de romper o espaço para sua 

libertação”.  

“Ai do homem moderno”.  

“Ai do homem sem fé”.  

 

Parte 6 –  Dança das luzes: Tempos de liberdade 

 

Com uma coreografia apresentada pelas meninas do Fundamental II e Médio, foi 

possível enfatizar que há esperança para o ser humano.  

O recurso utilizado para expressar essa mensagem foi o uso das lanternas. A 

coreografia foi inspirada na ideia de apontar para Jesus, como sendo a nossa esperança. 

 

Figura 164: Analogia com o uso das lanternas para representar que há esperança. Acervo da 

Educação Física 

 



271 

 

Para fechamento desta coreografia foi desenhado uma cruz, com os corpos no chão, 

além do tema “Tempos de liberdade”. 

 

 

Figura 165: Analogia com o uso das lanternas para representar que há esperança. Acervo da 

Educação Física 

 

Figura 166: Analogia com o uso das lanternas para representar que há esperança. Acervo da 

Educação Física 
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Figura 167: Analogia com o uso das lanternas para representar que há esperança. Acervo da 

Educação Física. 

 

Um grande tecido azul, simbolizando o mar, tomou as quadras cobrindo os alunos. 

Com efeitos sonoros de tempestade, o mar se abre e passa pelo centro dele, os alunos 

simbolizando o livramento.  

 

 

Figura 168: Analogia com o uso de tecidos para representar o mar. Acervo da Educação Física 

 

O encerramento anunciou a razão da nossa esperança ao dizer: “Senhor, tu me 

sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu 

pensamento...conheces todos os meus caminhos. Tu me cercaste envolta e puseste sobre 

mim a tua mão...para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? ...se eu 

subir ao céu...se tomar as asas da alva ...se habitar nas extremidades do mar...estarás tua 

ali também,...nem as trevas me escondem de ti, pois que as trevas e a luz são para ti a 



273 

 

mesma coisa....sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus 

pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.” 

Abriu-se o tecido em duas partes.  

 

 

Figura 169: Analogia com o uso de tecido para representar a abertura do mar. Acervo da Educação 

Física 

 

Dando sequência ao enredo, a homenagem ao Mackenzie por mais um aniversário, 

foi planejado a formação do “M”.  

E a narração comunicou a conclusão da mensagem ao declarar: “Diante de tantos 

simbolismos, para a parte final da festa anunciada como tempos de liberdade, surge no 

caminho, em formas de luzes, a opção humana de entender a Deus e a almejada libertação. 

Entre lanternas acesas nas quadras escurecidas, o mar abrindo a passagem à vida livre, 

celebramos enfim, neste encontro, a convicção de nossos rumos como Escola!”. 

 

 

Figura 170: Alunos do fundamental II, comunicando que em Cristo há liberdade e que o 

Mackenzie há 134 anos, anuncia essa verdade. Acervo da autora. 
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 A narração terminou o evento declarando: “Outros mares foram atravessados com 

destinos determinados, outros tantos mares, são abertos pelo Senhor, por sua vontade e 

comando que missões e missionários, significados da verdadeira libertação cheguem a 

cantos distantes para fundirem, pela palavra e atos os tempos de liberdade.  

 (Formação do M – apoteose final)  

 

Figura 171: Formação do “M”, iluminados pelas lanternas.  Acervo da Educação Física 

 

O encerramento da festa não poderia deixar de olhar para o passado, e honrar seus 

fundadores, por isso, a narração destacou: “Esta escola nasceu por intermédio de um 

semeador, que também atravessando um longo mar estava inspirado de sua missão. E aqui, 

em terra fértil, com semente tão grandiosa, tem hoje nessa árvore frondente, incontáveis 

frutos, novas boas sementes, que asseguram e incentivam a convicção de nossos rumos”.  

“Meio de potenciais, é a escola vivo instrumento dos que buscam a sabedoria; 

propõe no conhecimento a nascente da liberdade; na fecundidade das palavras; o caminho; 

na opção pelo caminho, a realização de si”.  

“Cremos enfim, que Deus nos dê e aponte o caminho e como escola cristã iluminar 

esse encontro”.  
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Figuras 172 e 173: Show pirotécnico e a equipe posando para foto no final do evento. Acervo da 

Educação Física. 

 

 Essa festa encerrou com a frase: “Mackenzie, para sempre no Campus da 

memória”, pois nos anos seguintes, em função da construção do Edifício Reverendo 

Professor Modesto Carvalhosa (prédio 45) e da diminuição do espaço físico das quadras 

abertas, ficaria inviável a realização do evento.   

Essa foi a última oportunidade de comemorar o Dia do Mackenzista no seu espaço 

de origem: as quadras externas. 

Nos anos que se seguiram entre 2005 a 2007, não foram realizados eventos de 

demonstração de ginástica pelo departamento de Educação Física, mas no ano de 2008, as 

apresentações dos alunos foram reativadas em um formato reduzido mantendo a tradição 

da instituição. Desta vez, os 138 anos foi comemorado no Auditório Ruy Barbosa como 

espetáculo musical.  

 

 

• Ano de 2008 - Tema dos 138 anos - “Vai como a criança que não teme o tempo” 

O tradicional Dia do Mackenzista foi comemorado pela primeira vez, como 

espetáculo no Auditório Ruy Barbosa, espaço com conforto para o público, e com recurso 

técnico para que os alunos pudessem expressar o sentimento de pertencimento à Instituição 

que tanto amam.  
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O cenário foi planejado para que, no palco, pudesse ser representado um ambiente 

“circense”. Foi colocado quatro grandes adereços construídos em espuma e isopor (garrafas 

de malabares, cartolas de mágicos, caixas de música e carinho de palhaço).  

Para cada quadro que se seguiram, descia suspenso das varas, elementos como 

borboletas, móbiles de chapa espelhada, um “M”. Painéis com silhuetas humanas, dentre 

outros).  Tais recursos possibilitaram um efeito visual colorido que acrescentava, a cada ato 

performático, a possibilidade de encantamento e envolvimento dos alunos atores, com a 

plateia.  

 

Breve sinopse do evento  

O espetáculo comemorativo aos 138 anos constou de números de danças 

acrescidos de textos narrados e de cenas teatrais para a melhor compreensão do assunto.  

O tema propôs a ideia de que o adulto poderia resgatar da memória a criança que foi 

um dia. Para desconstruir seu mundo de medos, adquiridos no decorrer da vida, a criança 

se torna um exemplo. A criança assim, é a figura citada por Jesus, significando nas riquezas 

da infância, espontaneidade, simplicidade, felicidade, o exemplo do caminho ao Pai. O 

objetivo foi transmitir uma mensagem de reflexão acerca da vida, apontando os valores 

cristãos.    

A narração começou enfatizando os argumentos: “Espetáculo é uma ficção. 

Qualquer semelhança com a sua lembrança, dos dias de ontem e de hoje, é coincidência. E 

boa! Sinal que, de alguma maneira, você não esqueceu da grande ciência: Guardar em você 

a meninice para em momentos essenciais, sabiamente, recorrê-la”.  

 O espetáculo foi planejado em diferentes “atos”, para que em cada um, pudesse 

expressar a complexidade da vida em contraste com a simplicidade da infância.  

Os atos foram: abertura reflexiva com o grupo circense, grupo que representou “a 

vaidade”, um outro que representou a liberdade da infância, outro com estátuas 

representando a estagnação, a busca por sentidos, Deus como solução para todo o 

caminho, e homenagem à instituição. 

  

Ato 1 – abertura: Entrada circense:   

Com 32 alunos, vestidos de palhaço, malabarista, mágico e bailarina, deu-se a 

abertura do espetáculo e, pela entrada diferenciada - por diferentes portas do auditório – o 

grupo interagiu com o público realizando uma performance circense. Os personagens saem 

deixando apenas 4 integrantes no palco: um palhaço, uma bailarina, um mágico e um 

malabarista que iniciaram um diálogo reflexivo:  
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Figura 174: Performance circense realizado pelos alunos. Acervo da Educação Física. 

 

Bailarina: Ah! Não, de novo a solidão do pensamento, hora de voltar ao tormento e ter que 
enfrentar quem hoje eu sou... 
 
Mágico: (Ah! Não), de novo os problemas não resolvidos hora de abrir o que deixo 
escondido e ter que enfrentar quem hoje eu sou.  
 

 

Figura 175: Performance circense realizado pelos alunos. Acervo da Educação Física. 

 

 

Malabarista: (Ah! Não), de novo a mesmice da rotina, hora de encarar a minha sina e ter 
que enfrentar quem hoje eu sou... 
 
Palhaço: (Ah! Não), de novo o silêncio do escuro, hora de transpor os muros e ter que 
enfrentar quem hoje eu sou... 
 
Todos: Desde quando esses medos? Desde quando me perdi da criança que fui, da criança 
que se perdeu em mim? 
 
Bailarina: (Fiquei com medo do tempo, decadência, velhice. E agora) tenho medo de                  
ter perdido muito tempo.         
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Mágico: (Eu, da novidade, desafios, sucessos). Tenho medo de novas surpresas, no 
entanto, faço surpresa para todos porque eu sei o que sairá da cartola. Eu faço a surpresa, 
para que aos olhos dos outros me faça parecer novidade... 
 
Malabarista: (E eu da inercia, isolamento, repetição) vivo equilibrando as coisas (mostra 
gesticulando) para eu mesmo não cair. Olho para cima, para não olhar onde passo com 
medo de voltar a pisar nas pegadas do próprio espaço.  
 
Palhaço: (Eu, da dor, sofrimento, tristeza e) toda vez que eu paro, é esse medo de               
parar, porque se eu fico parado eu penso e se penso, eu me penso. Se me penso, não sei 
me pensar (pausa) de quando parei de me lembrar...A criança não!! Nem sabe o que vai 
acontecendo. Pula de um brinquedo ao outro é qualquer coisa que desejar ser. Quando se 
desmotiva dá a mão a qualquer mão e começa de novo a viver em outra brincadeira. Brinca 
com o tempo como se fosse um brinquedo. 
 

 

Figura 176: Performance circense realizado pelos alunos. Acervo da Educação Física. 

 

Mágico: Não poupa corpo, nem sentimentos realiza e esgota todos os seus desejos, 
sonhos, vontades. 
 
Malabarista: e os repete de novo com a certeza de que são novidades.  
 
Bailarina: Redescobre,  
 
Palhaço: recria,  
 
Mágico: recicla,  
 
Malabarista: renova e vive sempre de novo são espontâneas.,  
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Mágico: não se veem em outros olhos, nem possuem espelhos, desconhecem a aparência. 
Vivem consigo próprias como se fosse outro passatempo.  
 
Malabarista: São sábias dos seus conhecimentos e sequer dão conta disso. 
 
Mágico e malabarista: Têm nas mãos o segredo, a fórmula da vida e haverão de perder 
pela consciência desses conhecimentos... 

 
Palhaço e bailarina: Que droga! 
 
Bailarina quando tem a fórmula, não sabe lê-la.  
 
Palhaço: e quando sabe lê-la perde a fórmula 

 
Todos: Não, a fórmula não se perde, cai no esquecimento. Passamos a nos ver por outros 
olhos, como querendo se assemelhar a fórmulas alheias, e, ao fim, se nós queremos 
reconhecer no espelho, já são outros olhos que nos fitam o tempo inteiro 
 
 

A narração enfatizava: “Vai como a criança que não teme o tempo. Ah! Vaidade 

decadência do merecimento. Daí vem o susto, o espanto, o enrijecimento como estátuas 

que não se podem transportar ao vento. Ah! O vento, o esquecimento...” 

 

 

Ato 2: Vaidade: Dança dos espelhos 

   

 

Figura 177 a 179: Performance pelas alunas representando a vaidade.  Acervo da Educação 
Física 
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A coreografia foi executada pelas alunas do Fundamental II. Os adereços usados 

para representar a vaidade foram: peruca e espelho como adereço. 

 

Ato 3: Inocência: Vai como a criança que não teme o tempo.  

 

Figura 180: Performance dos alunos do Fundamental I, representando a espontaneidade de 
ser criança.  Acervo da Educação Física. 

 
 

Narração: Vai como a criança que não teme o tempo.  

 

Coreografia executada pelos alunos do ensino Fundamental I para representar a 

inocência da criança. Após a coreografia, a participação o grupo Cênico Universitário cantou 

“Semente do amanhã”. 

 
 

Ato 4 – Estagnação: Dança das estátuas 
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Figura 181 e 182: Performance dos alunos do Fundamental II, representando o enrijecimento 
do ser humano que deixa a inocência e paralisa. Acervo da Educação Física. 

 

 

Narração: Ah! Estátuas, estagnação, “pobrecimento”. 

 

Coreografia executada pelos alunos do Ensino Médio representando que o ser 

humano pode deixar a passividade e a inercia e aceitar o desafio de viver a vida 

plenamente. Os alunos que estavam camuflados no cenário vão aos poucos se 

movimentando para significar transformação e atitude.  



282 

 

 

Ato 5 – Reflexão - busca de sentido 

 

Figura 183: Performance das alunas do Fundamental II, representando a luta interior, conflitos 

pessoais e angústias. Acervo da Educação Física. 

 

A coreografia executada pelas alunas do ensino Médio vestidas divididas em dois 

grupos, caracterizados pelas cores branca e preta. Completando a cena, houve a 

participação de uma música solo “A banca do distinto”. 

 

Narração 

“Perdemos a inocência. O mundo de fato, repletos de ciladas e segredos demonstrou-nos 
que a prudência deve ser a melhor forma de sobrevivência.  
 
Não lhes pedimos sua infância de volta, pois não há meios de reavê-la.  
 
Porém, há em você a possibilidade de resgatar a falta de guarda; 
a falta de preconceitos; 
a inexistência da máscara do convívio; 
a boa vontade em acreditar em si e no próximo;  
a facilidade em sorrir.  
 
dar a mão a qualquer mão;  
a se entregar a todo abraço; 
a ter convicção de seus projetos e sonhos;  
a viver na disponibilidade do tempo;  
a completar cada dia como se fosse o único e acordar com a vontade de ser o primeiro;  
ser em tudo e para tudo inteiro, 
sem temer julgamentos ou opiniões. 
 
O mundo seria mais fácil se substituíssemos pensamentos por bons atos, precauções por 
abraços, monotonias por aventuras, omissão por coragem”. 
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Ato 6 – Essência da infância  

 

Figura 184: Performance das crianças do fundamental I. Acervo da Educação Física. 

 

Narração: Vai como a criança que não teme o tempo (ao fundo o som de um riso infantil). 

Coreografia executada pelas alunas e alunos do Ensino Fundamental I com a 

participação dos integrantes circenses: palhaço, bailarina, malabarista e mágico.  

Após a coreografia a participação o grupo Cênico Universitário cantou “bola de meia”. 

 

 

Ato 6: mudança e movimento 
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Narração 

 

“Avida é tão atraente quanto o efeito da 

bola que rola, 

não repete movimento, 

vai a qualquer lugar, 

sobe e desce seus impulsos, 

e se aquieta, 

por si, 

enquanto não houver outro sopro, 

novo momento,  recomeço...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 185: Performance dos alunos do 

Fundamental II. Acervo da Educação Física. 

A coreografia foi executada pelos alunos do Ensino Fundamental II e ensino Médio, 

utilizando a bola de basquete como material cênico.   

 

Ato 7: vento e liberdade 
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Figura 186: Performance dos alunos do ensino Fundamental I I. Acervo da Educação Física. 

 

Narração 

“Pano que acolhe, encobre e veste 

se amarrado, ao sol padece 

vento de pano 

pano de vento 

seja tão livre 

quanto é o tempo 

pano sem cor, mercê do arco-íris 

cerra meus olhos revela-me a íris 

visão da altura 

largura do vôo 

leva-me ao vento 

sustenta meus sonhos”. 

 

A coreografia foi apresentada pelos alunos do Ensino Fundamental II com três 

grandes tecidos brancos que se moviam ao som de um determinado ritmo, propondo pensar 

a leveza que pode ser a vida.  

 

Ato 8: Sentido e Direção  

 

Narração 

Certamente nos distanciamos do amor 

aceitador das variabilidades humanas 

dominador dos temores 

destruidor das máscaras 

distribuidor do equilíbrio 

mastro luminoso do caminho 

não o da fantasia, mas o da verdade 

É Ele o amor incondicional ... o caminho 
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Figura 187: Performance das alunas do Ensino Médio. Acervo da Educação Física 

 

 A coreografia apresentada pelas alunas do Ensino Médio apontava, com as setas, as 

possibilidades das múltiplas direções, isto é, as escolhas determinam nossos passos e 

definem o caminho. Após a coreografia houve a participação especial do canto solo música: 

“Verdade”. 

 

Ato 9: transformação e vida  

 

Narração 

“Senhor, origem da minha fé 

entra em minha profundidade 

e me mantém na simplicidade da semente  

na espontaneidade do ciclo da vida 

na felicidade em cumprir pelo amor, o nexo da minha existência.” 
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Figura 188: Performance das alunas do Ensino Médio. Acervo da Educação Física. 

 

 

A coreografia apresentada pelas alunas do ensino médio para simbolizar o novo 

nascimento em Jesus. A cena iniciada foi dentro de um casulo que se rompeu para a 

apresentação da coreografia com lenços, simbolizando a vida transformada. 

 

 

Figura 189: Performance das alunas do Ensino Médio. Acervo da Educação Física 

 

Ato 10: Apoteose – Homenagem ao Mackenzie 
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Figura 190: Performance das alunas do Ensino Médio utilizando lanternas. Acervo da Educação 

Física 

 

Narração  

“Não fora a crença e a obediência incondicional de nossos pioneiros não estaríamos aqui, 

agora, comemorando os 138 anos do Mackenzie. Crença no Deus vivo e na sua palavra 

criadora e redentora e transformadora.  

Não fora o amor, aquele que lança fora todo o medo, não passaríamos de uma pequena 

escola na então pequena São Paulo.  

Mas tudo é possível ao que crê, ao que nada faz por vangloria, vaidade ou orgulho próprio.  

Ele, o Pai todo poderoso, exalta os que com humildade obedecem e cumprem seus 

designios. Por isso, estamos aqui por isso estamos alegres. Com certeza, grandes coisas 

fez e faz o Senhor Deus por nós”.  

 

Figura 191: Performance das alunas do Ensino Médio utilizando lanternas. Acervo da Educação 

Física 
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Narração 

“Não fora o amor, de novo, o amor, a tradição do amor, dos missionários, 

educadores, nobres servidores que nunca perderam de vista o sonho, o caminho e a certeza 

de que devemos nos tornar sempre como os pequeninos, não chegaríamos ao alvo.  

Do menor, ao mais idoso, do mais simples ao mais erudito, todo Mackensita do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, já aprendeu 

que a memória edificante do passado, a responsabilidade no presente e a coragem para 

viver hoje, o futuro que já aponta no horizonte, são elementos para o sucesso.  

Afinal, todos nós já fomos crianças, alguns ainda o são. Outros sempre serão como 

crianças.  

Então Mackenzista... “vai como a criança que não teme o tempo!”  

 

Após a demonstração de ginástica todos declamaram o “Grito de Guerra”: 

 

“Somos mackenzistas 

Juntos somos fortes 

Deus iluminando 

Destina o nosso Norte 

Somos do Mackenzie 

Entramos para a história 

Este é o nosso dia” 

Momento de glória: “M- A - C – K –E-  N – Z – I – E” 

 

A finalização do espetáculo se deu com o retorno de todos os participantes para a 

alegre comemoração em meio a “chuva de papel picado”.  

 

Figura 192: Equipe de professores que realizaram o evento. Acervo da Educação Física 
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• ANO DE 2010 - Tema: “Mackenzie: Histórias de Acertos e Desafios há 140 

Anos  

A comemoração do Dia do Mackenzista foi realizada no ano de 2010 pela segunda 

vez no Auditório Ruy Barbosa e, nessa ocasião, foi elaborada uma apresentação que 

buscava resgatar a história da instituição.   

 

Breve sinopse do espetáculo 

 

Para isso, optou-se por abrir o evento com uma dramatização em que o “casal 

Chamberlain” pudesse narrar seu sonho de ver no solo brasileiro, uma escola com valores 

cristãos.  

Também foi incluído, no processo de criação do espetáculo, a inversão do protocolo, 

ou seja, a homenagem ao Mackenzie que comumente era apoteose final, foi realizada logo 

no começo.  

Assim, os Mackenzistas, através de movimentos musicais e corporais, foram 

apresentando uma analogia entre o “jogo de xadrez” com todos os tempos da história do 

Mackenzie. Para isso, alguns atos seguiram: primeiramente, a entrada do casal, e depois a 

homenagem ao Mackenzie, o tabuleiro de xadrez para representar o jogo da vida, a corte, o 

castelo – analogia com o “Castelo forte” forte de todo cristão e, por fim, o futuro.  

A mensagem que se quis comunicar foi:  

“O tempo não para, mas é preciso dar um tempo e refletir sobre o caminho a seguir 

na dinâmica das horas, meses e anos. Só a reflexão e a prudência podem levar a escolha 

certa como num jogo onde as peças estão dispostas no tabuleiro e os acertos e erros de 

cada passo ou decisão ensinam a jogar melhor e vencer: os obstáculos, as dificuldades, o 

jogo”. 

“Há 140 anos o Mackenzie movimenta a História das cidades, do país, da Igreja 

vencendo o tempo, ouvindo a Deus e aprendendo a ensinar aos seus o caminho a seguir à 

luz da Palavra de Deus. Esse diferencial permitiu que o Instituto Presbiteriano Mackenzie 

estivesse sempre à frente do seu tempo e projeta-o num futuro que está sendo construído 

cuidadosamente desde hoje”. 

 

Ato 1 – O tempo, movimento da História;  
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O casal com vestimenta antiga entra pela plateia, representando a família 

Chamberlain e ambos estabelecem um diálogo sobre o início do Mackenzie. 

 

Figura 193: representação do casal Chamberlain. Fonte: Acervo da Educação Física.  

 

Rev. Chamberlaim: Pois bem, minha querida, a seara é grande e poucos são os 
semeadores. Um novo campo nos aguarda. Os campos de São Paulo.  
 
Sra. Chamberlaim: Como não atender tão nobre chamado? Temos dúvidas, anseios, mas 
temos a fé naquele que chama e realiza, não é mesmo? Não temos escolha, temos? 
 
Rev. Chamberlaim: Sim, temos sim. Escolhemos vir para este campo; edificaremos mais 
uma igreja e mais uma escola, não é este nosso lema? 
 
Sra. Chamberlaim: Claro, meu bem! Estarei sempre ao seu lado. Disse Deus: Haja luz. 
Vamos acender as luzes do entendimento desse povo tão necessitado. Há crianças aqui 
completamente desamparadas e não sabem nem sequer as primeiras letras. Sim, eu sei, 
existem adultos também. 
 
 

 

Figura 194: representação do casal Chamberlain. Fonte: Acervo da Educação Física.  

 



292 

 

Rev. Chamberlaim: Já posso imaginar as dezenas e centenas de crianças e pessoas que 
iremos auxiliar, e com o apoio dos nobres desta província, formaremos aqui a elite 
intelectual deste país à luz do evangelho de Cristo. 
 
Rev. Chamberlaim: Vamos fazer parte da história deste povo... (com ênfase) num 
movimento jamais visto antes! 
Venceremos.  
Sra. Chamberlaim: Amém! Amém, George!  
 

 Após o diálogo do casal, as cortinas se abriram e um grande “M” se via suspenso 

para a execução da coreografia que homenageava o Instituto. As alunas do Ensino Médio 

realizaram uma apresentação com bandeiras vermelhas. 

       

Figuras 195 e 196: representação feita pelas alunas do Ensino Médio. Fonte: Acervo da Educação 
Física.  
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Figuras 197 e 198: representação feita pelas alunas do Ensino Médio representando a força e a 

tradição do Mackenzie.Fonte: Acervo da Educação Física.  

 

 Na sequência foi, projetado imagens que narravam os episódios marcantes da 

história do Mackenzie enquanto se movimentavam as peças cênicas, as quais continham 

principais palavras do tema da festa: escolhas, desafios, tempo, história e acertos.  

 

 

Figuras 199: Cenografia de palavras que remetiam ao tema da festa enquanto a narrativa e o visual 

relembravam o crescimento da instituição. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

As palavras, que circulavam em movimentos lentos, comunicavam os valores que 

estavam em alta na época de 1876: os republicanos foram apoiados pelos missionários 

americanos que traziam em sua bagagem muito conhecimento científico, eram pastores-

mestres e suas esposas, professoras formadas. 

Aqui no Brasil, as ideias do Positivismo estavam em alta e pregavam a Era das 

Luzes (do conhecimento). A educação do país traria progresso. Por isso, os missionários 

tiveram tanto apoio dos intelectuais brasileiros e do próprio Imperador D. Pedro II, que 
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buscou apoio nos pastores aliados para o progresso e manutenção da já enfraquecida 

monarquia parlamentarista. O modelo educacional norte-americano era símbolo de 

MODERNIDADE. Nisso todos os partidos estavam interessados. 

  

 

 

Figuras 200 e 201: Para significar a passagem do tempo, alguns “móbiles” foram suspensos 
enquanto a narrativa enfatizava os desafios do Mackenzie através dos tempos. Fonte: 
Acervo da Educação Física.   
  

Com músicas e uma ambientação nostálgica, o coral universitário participou 

cantando músicas antigas e, de maneira elegante, se misturava, ao cenário que compunha, 

um clima romântico composto por silhuetas de homens e mulheres em espaços públicos.  
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Figuras 202 e 203: silhuetas de pessoas com vestimenta típica do século XIX compôs o cenário para 
a entrada do coral cênico universitário. Fonte: Acervo da Educação Física.  

 

Após a saída do coral, as luzes se apagaram e, em meio a um blackout (ambiente 

totalmente escuro), alunos e alunas do Ensino Médio executam uma coreografia com luvas 

brancas para destaque das mãos com o efeito da luz negra. Eles representaram a 

construção do jogo.  

Na sequência do espetáculo, um grande tabuleiro de xadrez serviu de cenografia 

para os quadros que foram evoluindo.   

 

 

 



296 

 

     

 

Figuras 204 a 206: Apresentação executada pelos meninos do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio com caixotes de madeira nas cores preto e branco representando o tabuleiro de xadrez em 
movimento. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

Figuras 207: Apresentação especial do grupo cênico universitário: músicas “Vivendo e aprendendo a 

jogar” e “Juízo final”. Fonte: Acervo da Educação Física. 
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Entre luzes, músicas, narrativas e linguagens performáticas, os alunos do 

Fundamental I, foram se apresentando e formando uma composição cênica no palco. A 

ideia da construção de um tabuleiro de xadrez foi sendo incorporada e o conceito criativo de 

se estabelecer uma analogia com o tempo, as escolhas e os desafios, foram pouco a pouco 

se mesclando com os diferentes atos que seguiram. As crianças dançaram representando 

as peças do jogo: primeiro os peões e depois os cavalos.   

 

  

 

Figuras 208 a 210: Coreografia executada pelos alunos e alunas do Ensino Fundamental I 
caracterizados por peças do jogo: peões cavalos. Fonte: Acervo da Educação Física. 
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Figuras 211: Coreografia executada pelos alunos e alunas do Ensino Fundamental I caracterizados 
por todas as peças do jogo de xadrez. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 

 
 O destaque, para a entrada do rei e da rainha, deu-se pelo anuncio de trompete. As 

peças do jogo, rei e rainha, formavam também o trono do casal que, no momento 

determinado, girava e revelava o casal coroado. As peças foram colocadas 

estrategicamente no centro do palco.   

    

Figuras 212 e 213: Músico tocando trompete. Coreografia executada pelos alunos e alunas do 
Ensino Fundamental II caracterizados com rei e rainha e a corte. Fonte: Acervo da Educação Física. 
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Figuras 214: Coreografia executada pelos alunos e alunas do ensino Fundamental II caracterizados 
pelas peças do jogo: rei e rainha. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 

 Esta cena terminou com as palavras “XEQUE MATE!”, dita por um dos jogadores 

que se dirigiu a plateia ao final da coreografia. Assim, em meio aos aplausos a próxima cena 

destacava a confessional idade da Instituição.  

Os cenários anteriores foram removidos para destacar as duas colunas iluminada 

que entraram representando duas torres. Na penumbra entre espaços vazados e em níveis 

diferentes de planos, os cantores se apresentaram e introduziram o canto do hino “Castelo 

Forte” 
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Figuras 215: Cenário de torres e canto do coral. Fonte: Acervo da Educação Física.  

 Nova composição do coral se formou para a continuação do hino “Castelo Forte”. 

Esse momento marcou a confissão de fé e o caráter cristão que a escola mantém desde a 

sua fundação.  

 

 

Figuras 216: Cenário de torres e canto do coral. Fonte: Acervo da Educação Física.  

 

 Para encerrar esse ato da narração, ouvia-se: “SENHOR, tu tens sido o nosso 

refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a 

terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus”. 

(Salmos 90:1 e 2).  

 Assim, os próximos atos evidenciavam a temática: “O Futuro, já começou”. Seguiu-

se projeções da universidade nas décadas de 50 e 60 e apresentação de quadros com os 

alunos dançando tradicionalmente. O que se desejou comunicar foi a passagem do tempo. 

Em seguida, outro grupo dançou street dance e, para encerrar, comunicando que o 

Mackenzie continua avançando e aceitando os desafios propostos pelos tempos da história, 

apresentou-se um grupo de meninas dançando com trajes espelhados.  

Assim, o “M” voltou à cena e a apoteose aconteceu com o retorno ao palco de todos 

os envolvidos no espetáculo.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/90/1,2
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Figuras 217 e 219: Danças executadas pelas alunas do Ensino Médio. Fonte: Acervo da Educação 
Física.  
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Figuras 221 a 222: Danças executadas pelas alunas do Ensino Médio. Fonte: Acervo da Educação 
Física.  

 

Entre os quadros, houve a entrada da solista cantando “Amanhã será um lindo dia” 

prospectando um promissor futuro ao Mackenzie que é o motivo da homenagem que lhe foi 

prestada. Os alunos entusiasmados voltaram ao palco e, em meio ao grito de guerra 

soletrado tradicionalmente “M-A-C-K-E-N– Z- I– E”, se abraçaram enquanto as “chuvas de 

bexigas vermelhas e brancas e de papéis” (sky paper), envolviam a todos.  

 

 

Figuras 223: Encerramento do espetáculo. Fonte: Acervo da Educação Física.  
 

 

• ANO DE 2012 – ANIVERSÁRIO DE 142 – o Tema desenvolvido foi: “Isto é 

Mackenzie” 
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O espetáculo foi projetado intencionando destacar alguns conceitos que compõem a 

identidade Mackenzista. Dito de outro modo, o processo criativo procurou estabelecer 

vínculos com algumas palavras que dão sentido à nossa marca. 

 

Breve sinopse do espetáculo 

 A intenção foi transmitir através de atos performáticos, realizados pelos alunos, o 

que significa dizer: “uma vez mackenzista, sempre mackenzista”. A inspiração para esse 

evento foi uma frase que se tornou celebre no meio estudantil e se popularizou pelo fato do 

Dr. Luiz Poças Leitão Junior (matriculado na Escola Americana no ano de 1918 e formado 

em contabilidade pela Escola de Comércio do Mackenzie College) circular em meio ao 

campus e surpreender a todos com a sua voz veemente, dizendo aos brados: “Isto é 

Mackenzie”.  

Por isso, o processo de criação se apoiou na força comunicativa da Marca e na 

intenção de valorizar o “M”, os quadros que se seguiram destacaram as palavras:   Marca – 

Memória – Mensagem – Mistura – Missão – Movimento – Modernidade-  Mudança – Música. 

 O texto foi resultado de uma mixagem de palavras, imagens, tons e gestos a fim de 

contar a trajetória do Mackenzie no país da mistura de raças, dos povos do norte e do sul, 

credos, cores: o Brasil. Desde o início da fundação da instituição, os missionários norte-

americanos, fundadores do Mackenzie e pioneiros dessa história deixaram clara a 

Mensagem fundamentada nas sagradas escrituras, propuseram Mudanças de paradigmas 

e costumes, sem deixar de respeitar a Mistura de credos, etnias e culturas existentes no 

Brasil. Ao preservar sua Memória, acompanharam o Movimento do tempo, aproximando 

cada vez mais o futuro do hoje, isso é Modernidade.  

A sua missão está implícita nos atos de ensinar, de acolher, de conviver. Por isso, se 

pode afirmar que o instituto Presbiteriano Mackenzie vem perpetuando sua Marca nas 

pessoas que por ele passam, confirmando o jargão: Uma vez Mackenzista, sempre 

Mackenzista! Isto é Mackenzie há 142 anos.  

O espetáculo iniciou com a performance dos alunos do Ensino Médio com 

habilidades circenses e, para completar o visual cenográfico, as laterais do palco foram 

preenchidas com objetos como caixas de lápis em grandes dimensões. Um personagem 

(Clown) conduziu os quadros, impulsionando os diálogos, as cenas e o roteiro.  
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Figuras 224 e 225: Abertura do espetáculo. Fonte: Acervo da Educação  

           
 

         

Figuras 226 a 229: o Clown, e a dança dos alunos do Fundamental I, representando a vida 
escolar e os primeiros contatos dos alunos na vida escolar 
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Figura 230: alunos do fundamental I evidenciam o universo da alfabetização com letras A E I O U no 
indumentário. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 
 

 
Figura 231: alunos do fundamental I formaram a palavra: Mackenzie, após a coreografia. Fonte: 
Acervo da Educação Física. 
 
 



306 

 

 
 
Figura 232: alunos do fundamental I realizaram performance com os números. Fonte: Acervo da 
Educação Física. 
 
 

 
 
Figura 233: alunos do fundamental  formaram a palavra: Mackenzie 142 anos e o Clown, após a 
coreografia, grita: “Isto é Mackenzie” . Fonte: Acervo da Educação Física. 
 
 

Os alunos, ainda no palco, formaram as palavras de homenagem aos 142 anos do 

Mackenzie e o Clown entrou com bexigas de gás nas mãos e declarou: “ISTO É 

MACKENZIE”. Ao som do piano todos entoaram o cântico “Parabéns a você”. Foi um 

momento lúdico e de interação com o público.  
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Figura 234: alunos do fundamental I, juntamente com o Clown, cantando parabéns ao Mackenzie 
com o público. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

A próxima cena destacou a palavra MOVIMENTO e, para isso, dois quadros foram 

destaques. O primeiro com tecidos pelos meninos e outro, com leques, pelas meninas.  

   

Figuras 235: alunos do fundamental II realizando performance com tecidos. Fonte: Acervo da 
Educação Física. 
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Figuras 236 a 241: alunas do ensino Médio realizando performance com plumas. Fonte: Acervo da 
Educação Física. 

 

 

A palavra que se destacou na cena foi: MISTURA. Além disso, com brincadeiras do 

Clown, a plateia foi envolvida e possibilitou a entrada dos participantes da dança que 

representaria o Brasil ao som da “Aquarela brasileira”. Destacou-se as projeções de 

imagens que refletem os contrastes das paisagens e das diferentes regiões do país.  
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Figuras 242 a 224: alunas do ensino Médio realizando performance representando a mistura de 
culturas em nosso país. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

Para comunicar que as misturas de diferentes culturas se tornaram uma 

característica brasileira, o Clown voltou a palco cantando o hino dos USA, vestido de tio 

Sam, com a mala na mão e dentro dela está a palavra MUDANÇA. Nesse momento, o que 

se desejava comunicar era que a presença norte-americana nos idos de 1876, provocou 

uma significativa mudança na cultura do país, pela chegada dos missionários e, dentre eles, 

o casal Chamberlain.  
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Figuras 243 a 225: alunas do ensino Médio e o Clown realizando performance, representando a 
mudança que os norte-americanos trouxeram ao nosso país. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

Esse momento foi marcado pela presença do coral que entoou um soneto da 

mudança e para enfatizar, o Clown assovia e chama a equipe de limpeza para o palco – um 

pretexto para a performance que se seguiria.  

Em meio ao som das batidas das vassouras e suas escovas duras sobre a madeira, 

ao som dos saquinhos plásticos, crescia o ritmo realizado pelos integrantes de alunos que 

tipificavam a equipe de limpeza.    

Após a coreografia desses, ampliou a equipe da limpeza que foi substituída pelo coro 

que trouxeram para o palco caixas representando “MUDANÇA”.  
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Figuras 226 a 229: alunos do ensino Médio representando a mudança que os norte-americanos 
trouxeram ao nosso país. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

Figura 230: coral universitário. Fonte: Acervo da Educação Física. 
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Figura 231: coral universitário cantando: “Onda do Mar” de Lulu Santos. Fonte: Acervo da Educação 
Física. 

 

 Após a apresentação do coral, a narração fez lembrar a vinda dos missionários 

americanos para concluir que, dentre todas as mudanças realizadas pelos missionários, a 

mais importante sem dúvida foi a do paradigma da leitura do Evangelho de Cristo, a 

“MENSAGEM REAL”. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para todo o que nele crê 

tenha vida... vida eterna. Nesse momento uma grande caixa foi trazida.  

 

Figura 232: entrada da caixa “Mensagem” uma caixa simbolizando as boas-novas do evangelho. 
Fonte: Acervo da Educação Física. 
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Figuras 233 a 235: da caixa da Mensagem, saiu uma bailarina. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 

 Ao som do hino “Sou Forasteiro Aqui”, a caixa da bailarina é retirada e as que estavam 

no palco são revolvidas e revelam que no seu verso havia letras que juntas formavam uma 

nova palavra: M O D E R N I D A D E.  

 A narração destaca: “nas bagagens dos missionários americanos, os pioneiros 

trouxeram para São Paulo não só a novidade, mas o inovador sistema de ensino norte-

americano, quebrando as barreiras e unindo as pessoas. Muda as consciências e criam uma 

atitude nova. Meninos e meninas estudam juntos, lado a lado, as “lições das coisas”. 

Aprendendo e praticando, praticando para aprender”.  
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Figuras 236 a 238: Modernidade trazida pelos norte-americanos. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 

 Nesse momento relembrou-se o passado inovador do Mackenzie que faz jus ao 

slogan: tradição e pioneirismo na educação.  

      

Figuras 239 e 240: uma das modernidades trazida pelos norte-americanos, foi o ensino misto. Fonte: 
Acervo da Educação Física. 
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 Dentre tantas inovações trazidas pelos norte-americanos, destaca-se as atividades 

esportivas que também se tornaram diferenciadas para as meninas em uma época em que 

somente os meninos dispunham desse privilégio.   

  

    

    

 

 

Figuras 241 a 245: atividades esportivas que tornaram o Mackenzie pioneiro na época de sua 
implantação. Fonte: Acervo da Educação Física. 
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 A modernidade do Mackenzie é celebrada pelas meninas que se apresentam no 

palco com uma coreografia bastante colorida, informal e inusitada.  

 

 

 

 

Figuras 246 e 247: demonstração da modernidade do Mackenzie, pelas meninas do Ensino Médio. 
Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

A projeção transmitia o contexto sociocultural dos idos de 1922 e apresentava uma 

sequência de imagens que foram evoluindo, da semana de arte moderna do teatro 

municipal, desde Anita Malfati no Mackenzie até os movimentos de arte como o cubismo 
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abstrato, psicodélico e, por fim, passando pelos anos 60 e 70 até os fractais e a arte 

contemporânea. 

O Clown assiste a tudo e se empolga, volta a entreter a plateia, desta vez simulando 

jogar com a grande projeção um jogo da MEMÓRIA. Assim, alguns nomes do passado 

voltam as telas como:  Simonton e sua esposa, Rev. Chamberlain e sua esposa, além de 

outros casais importantes para a história do Mackenzie.  

Ao som do hino do Mackenzie, o Clown deixa o palco com o coração pulsando o “M”. 

“Marcos na história... Marcas na vida...”, “uma vez Mackenzista sempre Mackenzista”.  

Então o “M” do Mackenzie aparece na última cena e o coral entra cantando “Marcas 

do que se foi”. 

 

Figura 248: o Clown jogando “jogo da memória”. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

Figura 249: alunas do Ensino Médio entrando para homenagear o Mackenzie. Fonte: Acervo da 
Educação Física. 
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Figuras 250 a 253: alunas do Ensino Médio dançando em homenagem ao Mackenzie. Fonte: Acervo 
da Educação Física. 
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 Nesse espetáculo as alunas do Ensino Médio apresentaram uma coreografia 

enquanto, ao fundo, projetava-se na tela uma ação artística. Tratava-se da filmagem de um 

grafiteiro que foi completando a composição do desenho até formar a escrita: “Isto é 

Mackenzie... há 142 anos”.  

 

 

Figura 254: encerramento do espetáculo “Isto é Mackenzie” pelas alunas do Ensino Médio. Fonte: 
Acervo da Educação Física. 
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Figura 255: encerramento do espetáculo “Isto é Mackenzie” com todos os alunos que participaram no 
palco.  Fonte: Acervo da Educação Física. 

• ANO DE 2015 – ANIVERSÁRIO DE 145 ANOS, o tema foi:  “Escritas da Luz” 

 

 

O destaque deste espetáculo foram as imagens projetadas em telões, os quais 

permitiram uma multiplicidade de formas coloridas para os diferentes atos performáticos dos 

alunos.  

Breve sinopse do evento 

Por conta da associação e parceria que o Mackenzie desenvolve com a  UNESCO, 

foi planejada uma execução criativa que contemplasse o tema da “LUZ”, visto que o mesmo 

foi eixo temático durante as atividades desenvolvidas com os alunos durante o ano de 2015, 

em virtude do ano internacional da luz. 

No espetáculo de 145 anos do Mackenzie, optou-se em contar a história da luz, a 

partir de Gênesis 1, e também da eletricidade, bem como, da fotografia (que dá origem ao 

título: foto= luz, grafia = escrita) até seu avanço para o mundo do cinema.  

A história do Mackenzie foi contada utilizando esses suportes, a fotografia e o 

cinema. Nessa trajetória histórica, foi mostrado como a nossa história e o nosso Instituto 

trouxeram à luz do conhecimento de Deus, a multidões de pessoas. 

O que se intentou comunicar foi o desejo de que muitos alunos, formados nessa 

casa do saber, saiam e brilhem, para além do brilho do conhecimento, que desejem e 

busquem viver baseando-se na mensagem de Jesus registrada no evangelho de Mateus: 

“assim brilhe a vossa luz diante dos homens”. 

As ações criativas basearam-se em efeitos de luz e, os atos performáticos, como a 

criação da luz no planeta e as demais que se seguiram, como a fotografia e o cinema, foram 

conduzidos com a presença de um ator, o Clown. Este, interagia com os alunos e com a 

plateia, criando um vínculo afetivo e divertido que prendia a atenção do olhar.  

 A ideia criativa explorou a “criação da luz no planeta terra” e, ao som de 

músicas quer do coral, quer efeitos sonoros, a narração enfatizava a criação e destacava a 

frase: “E VIU DEUS QUE A LUZ ERA BOA” e que o homem de igual modo “VIU QUE A LUZ 

ERA BOA”. 

A abertura deu-se pela movimentação da entradas de alunos pelo auditório, 

enquanto outros moviam-se por trás de uma laycra, remetendo a ideia do caos e a posterior 

ordem, após a Palavra: “Haja luz”! 
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Figura 256 a 258: abertura do espetáculo, com cenas indicativas à criação, e participação do coro 
cantando a música “Primeiros Erros” de Capital Inicial. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

Num segundo momento, a ênfase da criação do espetáculo destacou a 

descoberta da fotografia. 

A proposta foi surpreender a plateia com a presença de um ator entre eles que 

interagisse. Ao sair do seu lugar para subir ao palco e participar dos quadros que se 

seguiram, o ator contou a história da “Fotografia” que significa “escrita da luz”. Nesse 

momento valorizou-se o acervo fotográfico do Centro Histórico e a projeção mostrou ao 

público a história por imagens, até representar que o Mackenzie formou a muitos e continua 

capacitando tantos outros.  

Os alunos representaram a formalidade de uma formatura com a canção do hino, o 

orador e, na simulação, jogaram o capelo para cima. Nos quadros que seguiram houve o 

tradicional baile dos formandos.                     
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Figura 259 a 260: coreografia de dança dos alunos do Ensino Fundamental I com a participação do 
Clown. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

      

Figura 261: apresentação da história de fundação e desenvolvimento do Mackenzie. Fonte: Acervo 
da Educação Física. 

 

   

 

Figura 262 a 264: representação da colação de grau e do baile de formatura, indicando a grande 
quantidade de alunos formados pelo Mackenzie, ao longo dos anos. Fonte: Acervo da Educação 
Física. 

 

 

Os atos que seguiram representam que há uma outra forma de luz, que a é a 

Luz do conhecimento. 
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Muitos foram os quadros que representaram a criatividade humana, as sinapses 

ativas do cérebro, através de diferentes materiais e efeitos. Para descontrair, o público foi 

convidado para subir ao palco, algumas pessoas se dispuseram a vestir um capacete, 

subiram e o que marcou esse momento foi a participação do Reverendo Josué e seu 

boneco Barnabé.  

  

 

Figura 265 a 267: interação com o público e com o Reverendo Josué Alves Ferreira e o seu boneco 
Barnabé, seguida por uma dança com bastões pelos alunos do Ensino Médio.Fonte: Acervo da 
Educação Física. 
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Figura 268 a 270: representações, através das danças das garotas do Ensino Médio, das sinapses 
da mente humana. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

Para evidenciar que Cristo que é a luz do mundo e o desejo de seguir e brilhar 

como Ele, a criação do espetáculo destacou músicas e apresentações dos alunos que 

revelaram alguns conceitos conhecidos como: CONHECER – CONVIVER – FAZER – SER. 

                      

 

Figura 271 a 273: danças com efeitos de luz e bastões pelos alunos do Ensino Fundamental. Fonte: 
Acervo da Educação Física. 

 

 

A história do cinema e a força da luz em movimento foram destaque na projeção 

das imagens que começou apontando os irmãos Lumière. 
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Figura 274: foi projetado imagens acerca da história do cinema e suas contribuições nos dias atuais. 
Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

Enfatizando a forte influência americana na fundação do Mackenzie, foi 

projetado, no telão, as Bandeiras Americana e Brasileira.  

 

 

 

 

 

Figura 275: representação da influência Americana no processo de formação e idealização do 
Mackenzie, com a dança das garotas do Ensino Fundamental, encerrando com a formação de 
pirâmides, tão comuns no passado. Fonte: Acervo da Educação Física. 
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Figura 276: dança e coreografia das garotas do Ensino Médio. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 
 

 
 
Figura 277 e 278: representação da modernidade através das danças dos dias atuais pelos garotos e 
garotas do Ensino Médio. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 

 

 A fim de comunicar o desafio: “Assim brilhe a vossa Luz”, o quadro seguiu-se com a 

entrada de uma bailarina que refletia a sombra iluminada na projeção.  
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Figura 279 e 280: silhueta refletida de uma bailarina seguido de uma frase que remete à luz que 
podemos refletir. Fonte: Acervo da Educação Física. 
 

  

 

Figura 281 e 282: encerramento com um garoto cantando a música “Minha Pequena Luz” e, por fim, 
todos os alunos participantes, no palco. Fonte: Acervo da Educação Física. 

 

 

Com a entrada de um garotinho ao piano segurando uma pequena lamparina, a festa 

caminhou para o encerramento. O clima nostálgico ficou ainda mais comovente quando a 

voz infantilizada cantou a antiga canção: “Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha 

pequena luz, eu vou fazer brilhar, vou brilhar, vou brilhar para Jesus”.   

Todos os participantes voltaram ao palco e despediram-se ao som de grande 

alvoroço.  

Assim, as festas em comemoração ao Dia do Mackenzista, realizadas pela equipe da 

Educação Física, juntamente com professores de outras unidades, contribuíram para 

perpetuar a memória dessa tão significativa data.  

 

 

 Considerações finais 

Durante o percurso revisitado pelo recorte especifico: o Dia do Mackenzista, foi 

possível sobrevoar pelos diferentes tempos e reter algumas reflexões que ajudam a 
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compreender e a clarificar o desenvolvimento do que se vinculou chamar “espirito 

mackenzista”. 

Em primeiro lugar, o fato de se manter, entre os alunos, a ideia de apresentar-se ao 

público suscitava efervescente animação durante os dias de ensaios e preparação. O 

resultado de tamanho envolvimento podia ser verificado durante a disciplinada performance 

dos alunos. 

Desde os remotos tempos passados, em que os desfiles se faziam seguidos das 

demonstrações de ginásticas rítmicas e formações de pirâmides, até os espetáculos mais 

recentes, realizados em palco, pode-se afirmar que os alunos manifestam interesse pelo Dia 

do Mackenzista quando eles têm a oportunidade de serem eles mesmos, os protagonistas 

do seu próprio desenvolvimento. 

O Dia do Mackenzista foi sempre uma ação esportiva, sociocultural e artística, além 

da promoção de uma ação educativa voltada para o desenvolvimento dos alunos, e que 

reúne a comunidade e pressupõe comunhão. 

Aos professores do departamento de Educação Física do Mackenzie, fica a gratidão 

de todos os que amam essa casa, pois, no ato comprometido do trabalho, revelaram, no 

passado, e ainda revelam no presente, a iniciativa engajada pelo desejo de expressar o 

processo de construção de indivíduos que promovam a humanidade em uma atitude cidadã. 
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3.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DO ACERVO DO CENTRO HISTÓRICO e 

CULTURAL MACKENZIE: Consulta e Produção de Catálogo 

 

Dr. José Mauricio Conrado Moreira da Silva 

Ms. Manoel Roberto Nascimento de Lima  

 

Introdução 

 

O objetivo deste texto é abordar a fotografia como instrumento de documentação e 

registro historiográfico. Para isso, a documentação fotográfica de objetos pertencentes ao 

Centro Histórico e Cultural da Universidade Presbiteriana Mackenzie será realizada e 

apresentada neste texto. 

O Centro Histórico e Cultural fica em São Paulo e ocupa o prédio de número 1 no 

campus da Universidade. Dentro da diversidade de objetos presentes no acervo foram 

escolhidos alguns itens para o exercício do registro histórico por meio da fotografia. Neste 

texto, vamos abordar alguns aspectos históricos da própria linguagem fotográfica, a fim de 

situá-la no contexto das linguagens e de seu papel na construção e permanência das 

memórias individuais e coletivas. Este aspecto é importante de ser enfatizado, uma vez que 

estes objetos possuem relações de memória com diversos indivíduos, mas também fazem 

parte da memória coletiva de uma instituição, no caso, a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.  

Naquilo que tange a construção das memórias pessoais e coletivas é importante 

salientar que o registro da memória coletiva, no qual a memória individual se apoia, é algo 

complexo. Do ponto de vista conceitual vale dizer que, segundo Halbwachs (1990: 53): “A 

memória coletiva envolve as memórias individuais, mas não se confunde com elas”. Desta 

forma, há memórias: uma pessoal (interior) e outra social (exterior), ainda podem ser 

definidas como memória autobiográfica e memória histórica. A memória pessoal se apoia na 

memória social, pois toda a história de nossa vida faz parte da história em geral, mas a 

memória social é bem mais ampla que a pessoal. (Halbwachs, 1990: 55).  

A memória pessoal daqueles que interagiam com os objetos fotografados e registrados 

neste trabalho não será abordada. O objetivo deste trabalho é apresentar a linguagem 

fotográfica como meio de registro histórico, e que, portanto, perpassa as memórias pessoais 

e sociais. 

Boris Kossoy explica que há duas ordens relacionadas ao fazer fotografia. A material, 

que compreende os equipamentos (se a câmera é analógica ou digital) e a imaterial (fatores 

mentais e culturais). Há sempre uma finalidade ou um uso para a fotografia que será feita, 
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um recorte espacial de um dado momento da realidade que sofre influências tanto da ordem 

material como de ordem imaterial. E também o que o autor chama de questões das 

realidades fotográficas. A primeira realidade é a que se imagina e teve lugar no passado e o 

que se vê retratado na imagem é a segunda realidade. “O espaço cênico e os personagens, 

paralisados em um dado momento de sua existência pelo registro fotográfico, permitirão 

sempre diferentes montagens e interpretações: múltiplas realidades.” (KOSSOY, 1999:130). 

Ao observarmos uma fotografia, sempre imaginamos como foi feita, se realmente as 

pessoas estavam felizes ou tristes, por que algumas riem e outras viram a cabeça de lado. 

Nesse sentido, a fotografia está ligada ao exercício da imaginação, à memória e à história. A 

foto pode distorcer, mas sempre existe, ou existiu o pressuposto de que algo existe, ou 

existiu e era semelhante ao que está na imagem. (KOSSOY, 1999:16). Ao se fazer uma 

fotografia, se recorta e se guarda um pedaço da história. Mesmo que não seja essa a ideia 

inicial, a imagem será importante ferramenta para a memória da história e da própria história 

da fotografia. 

 

 

Sobre a fotofrafia e seu desenvolvimento como linguagem 

 

A busca incessante do homem por uma técnica de captação e fixação de imagens 

remonta à antiguidade. Técnicas para preservação da memória e para documentação da 

realidade, por meio da captação e projeção de imagens, já vinham sendo utilizadas pelos 

gregos, chineses e árabes do mundo antigo, com a câmara obscura ou a projeção de 

imagens pela reflexão da luz que atravessa um orifício.   

No bojo da Revolução Industrial, do início da massificação da imprensa e do 

desenvolvimento do cientificismo na Europa entre o final do século XVII e meados do XIX, a 

evolução da pesquisa química propiciou os primeiros resultados concretos de fixação de 

imagens em vários suportes. No século XVIII, descobertas sobre as reações da prata, que 

escurecia quando exposta à luz, além de experimentos com outros compostos químicos 

(como ácido nítrico, gesso etc.) permitiram as primeiras gravações de imagens (KOSSOY, 

2002: 144). 

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), em 1793, recobriu um papel com cloreto de 

prata e o expôs durante várias horas na câmera escura, obtendo uma fraca imagem 

parcialmente fixada com ácido nítrico.  
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Figura 1: Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833). 

 

 

Como essas imagens eram em negativo e Niépce queria imagens positivas que 

pudessem ser utilizadas como placa de impressão, determinou-se a realizar novas 

tentativas. Em 1826, expondo placas de estanho com placas de betume durante 

aproximadamente oito horas na sua câmera escura, fabricada pelo ótico parisiense Charles 

Chevalier, famoso óptico de Paris, conseguiu uma imagem do quintal de sua casa. Esse 

processo foi batizado por Niépce como heliografia, gravura com a luz solar (NEWAL, 2002: 

15). 

Niépce e Louis Daguerre durante algum tempo mantiveram correspondência sobre 

seus trabalhos. Em 1829, firmaram uma sociedade com o propósito de aperfeiçoar a 

heliografia, compartilhando seus conhecimentos secretos. A sociedade não deu certo. 

Daguerre, ao perceber as grandes limitações do betume da Judéia1, decidiu prosseguir 

sozinho nas pesquisas com a prata. Suas experiências consistiam em expor, na câmera 

escura, placas de cobre recobertas com prata polida e sensibilizadas sobre o vapor de iodo, 

formando uma capa de iodeto de prata sensível à luz.  

Em 1835, Louis Daguerre descobriu que uma imagem quase invisível, latente, podia 

se revelar com o vapor de mercúrio, reduzindo-se, assim, de horas para minutos o tempo de 

exposição.  
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Figura 2: Louis Daguerre 

 

 

Em todas as áreas atingidas pela luz, o mercúrio criara um amálgama de grande 

brilho, formando as áreas claras da imagem. Em 19 de agosto de 1839, na Academia de 

Ciências e Belas Artes da França, em Paris, Daguerre descreve minuciosamente seu 

processo ao mundo em troca de uma pensão estatal. Mas dias antes, por intermédio de um 

agente, Daguerre requer a patente de seu invento na Inglaterra. Nesse mesmo ano, a 

notícia da invenção da daguerreotipia repercutia, assim, no Magasin Pittoresque, de Paris, 

em artigo não assinado: 

 

Nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade. Uma pessoa que ignore 
totalmente o desenho pode, com o auxílio do daguerreótipo, obter em 
alguns minutos imagens perfeitas e duráveis de todos os tempos e de todas 
as vistas que lhe agradam. Basta posicionar o aparelho diante de uma 
paisagem, diante de um monumento, diante de uma estátua, ou, dentro do 
próprio quarto, diante das curiosidades e dos quadros que o ornamentam, e, 
em poucos instantes, conseguir perfeita reprodução. Terá assim um 
desenho que pode ser enquadrado, protegido com um vidro e pendurado na 
parede, pacientemente, e com grande custo. Cada um de nós pode, com 
esta admirável invenção, cercar-se de todas as lembranças que lhe são 
caras: ter uma reprodução fiel de sua casa paterna, dos lugares onde viveu, 
ou que admirou no decurso de suas viagens (VASQUEZ, 2002: 24-25). 

 

Rapidamente, os grandes centros urbanos da época ficaram repletos de 

daguerreótipos. Apesar do êxito da daguerreotipia, que se popularizou por mais de 20 anos, 

sua fragilidade, a dificuldade de se observar a cena devido à reflexão do fundo polido do 

cobre e ainda a impossibilidade de se fazer várias cópias partindo-se do mesmo original, 

motivou novas tentativas com a utilização da fotografia sobre o papel.  

“E a evolução foi tão rápida que, por volta de 1840, a maioria dos pintores de 

miniaturas acabou se transformando em fotógrafos” (BENJAMIN, 1994:97). 
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Figura 3: Boulevard du Temple, Paris, 3º Distrito. Daguerreótipo feito em 1838  pelo inventor  Louis 

Daguerre,  que se acredita ser  o primeiro fotógrafo. 

 

 

O contexto da fotografia no século XIX 

 

Antes do reconhecimento internacional do papel pioneiro de Hercule Florence na 

fotografia, que só seria obtido graças aos estudos e pesquisas de Boris Kossoy na década 

de 70 do século XX, o Brasil contou com importantes fotógrafos. O mais ilustre deles, 

embora ocasional, seria o Imperador Dom Pedro II que, já em março de 1840, quase 

simultaneamente ao advento da fotografia, então com 14 anos, adquire e passa a ser 

primeiro brasileiro a utilizar um daguerreótipo.  

O imperador conheceu a daguerreotipia por intermédio do abade francês Louis 

Compte, capelão da fragata L’Orientale, que já em janeiro de 1840, poucos meses depois do 

anúncio de sua invenção, aportou no Rio de Janeiro com o equipamento. Os primeiros 

daguerreótipos (fotografias) tirados em território brasileiro pelo abade focalizaram o Paço 

Imperial, o chafariz de Mestre Valentim, o antigo mercado da Candelária, projetado pelo 

arquiteto Grandjean de Montigny, membro da Missão Artística Francesa. 
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Figura 4: Imperador D. Pedro II, registrados em fotografia: adulto, em estúdio na Rua do Ouvidor 

 

Apesar de não se dedicar intensamente à daguerreotipia por conta da 

responsabilidade de seu ofício de imperador, D. Pedro II foi figura central da fotografia 

oitocentista brasileira: constituiu a primeira grande coleção de fotografias do país ao doá-la à 

Biblioteca Nacional quando foi banido do Brasil pelos republicanos. A importância que a 

fotografia desempenha no Segundo Reinado é de tal ordem que D. Pedro II chega a rivalizar 

com Rainha Vitória, da Inglaterra, na atribuição de comendas e títulos aos fotógrafos. Em 

oito de março de 1851, atribuiu à dupla de daguerreotipistas Buvelot & Prat o título de 

“Photografos da Casa Imperial”. A Corte brasileira foi o primeiro centro irradiador da 

fotografia no Brasil.  

 

A captura fotográfica da urbanização da cidade de São Paulo no século XIX 

 

Com o final do império e a instauração da República, em 1889, os centros de poder 

no Brasil começam a se deslocar. São Paulo passa a ganhar peso e importância dentro do 

país. O processo de deslocamento começa a tomar corpo entre 1890 e 1899. O processo de 

industrialização, iniciado em 1870, com o começo da imigração, e depois o fim da 

escravatura, e o fortalecimento dos cafeicultores do oeste paulista aumentaram o poder 

econômico de São Paulo, que se tornou o centro do desenvolvimento do País e enfraqueceu 

o Rio de Janeiro. 
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Mas já antes, em 1862, Militão Augusto de Azevedo, nascido no Rio de Janeiro em 

1837, chega a São Paulo, então uma cidade envelhecida e com aspectos de abandono. 

Pietro Maria Bardi descreve assim o início do trabalho de Militão em São Paulo:  

 

Começa retratando ruas nas quais transitavam ainda pesados carros de boi: 
tempos de gente que, sem saber preparava o amanhã enquanto ouvia as 
últimas discussões sobre a libertação dos escravos, e a Paulicéia espelhava 
uma economia sem gatilhos e pacotes (BARDI, 1987: 8). 

 

Militão fotografa os mais variados personagens, como lavradores, escravos, 

funcionários públicos, militares e outros, formando uma “enciclopédia visual de personagens 

sociais” (KOSSOY, 2002: 68).  Em 1862, Militão fotografou a cidade de São Paulo e 25 anos 

depois refez as fotos das mesmas vistas e com os mesmos ângulos. Um total de 60 fotos, 

sendo 18 no mesmo local e as demais, vistas da cidade. A esse trabalho ele deu o nome de 

“Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887”. Foi o primeiro registro 

comparativo da evolução urbana de uma cidade brasileira.  

Militão também foi autor de um dos mais célebres, embora quase desconhecidos, 

exemplos nacionais de narrativa via lanterna mágica (projeção de imagens fotográficas, 

nesse caso), com a série “As Três Idades”, de data incerta, mas entre 1874 e 1887. Em 

carta a um amigo, Militão escreve: “... Parece-me um trabalho útil e talvez o único que se 

tem feito em photografia, pois ninguém terá tido a pachorra de guardar clichês de 25 anos.”  

 

Dessa forma, Militão inicia um trabalho pioneiro de registro do processo de mudança 

da cidade de São Paulo, só comparado anos depois ao trabalho realizado por Afonso 

Antonio de Freitas, por volta da primeira década de 1900 (ARAUJO: 2001). O que levou 

Militão a fotografar São Paulo por volta de 1860, que contava então como 45 ruas e 25 mil 

habitantes, foi provavelmente o grande número de alunos da Faculdade de Direito, ainda 

hoje no Largo São Francisco, no centro velho de São Paulo. A maioria dos alunos da 

faculdade vinha do interior e de outros estados. Ao retornarem às cidades de origem, os 

alunos levavam imagens “fotográficas” de São Paulo, a cidade onde estudaram.  

Testemunho desse comércio de “photografias” é o anúncio no jornal Correio 

Paulistano, publicado em 22 de outubro de 1863, em que o fotógrafo Jesus Christo Muller 

anuncia as vantagens de se comprar as vistas da cidade de São Paulo. 

 

Aos senhores estudantes do 5° ano, álbum com 30 vistas dos principaes 
edificios e ruas desta cidade vende-se por comodo preço na rua Direita, n° 
36, loja. Estas vistas são tiradas a photographia: os srs. quinto-annistas que 
teem de retirar-se desta cidade para o seio de suas famílias e que quiserem 
levar consigo este album terão assim uma recordação agradável da cidade 
onde passarão talvez a melhor epoca da vida e onde vierão receber um 
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pergaminho e habilitar-se para ocuparem os altos cargos sociaes o que sem 
duvida será tambem  agradavel a suas familias que não conhecendo a 
capital de S. Paulo, podem por meio deste album fazer uma idéa dos 
principais edifícios e ruas della”.   J.C. Muller 

 

Militão pode ter seguido o mesmo raciocínio de Muller ao fazer fotos das 45 ruas de 

São Paulo (vistas) para serem vendidas aos formandos da Faculdade de Direito.  

  

 

Figura 5: O fotógrafo Militão Augusto de Azevedo e sua foto da Rua Direita, em 1862. 

 

 

Por vezes era necessário mais do que uma pessoa para a realização de uma fotografia.  

“A palavra vista remete a uma concepção de autor em que o fenômeno natural, o ponto 

notável, apresenta-se ao espectador sem a mediação aparente nem de um individuo 

especifico que dele registre o traço, nem de um artista em particular, deixando a paternidade 

das vistas aos editores e não aos operadores (como eram chamados na época) que haviam 

tirado as fotografias”. (KLAUS ,2002, p. 47). 

 

Registro fotográfico do acervo do CHCM 

Nas próximas páginas, uma selecão de fotografias de parte do acervo do Centro 

Histórico e Cultural da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Figura 6: Reverendo Chamberlain 

 

 

     
Figura 7: Poltrona da presidência do Mackenzie 
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Figura 8: Teodolito Americano da marca "W. & L.E. GURLEY - TROY. N.Y.", séc. XIX. 
Estrutura e componentes em bronze dourado. O Teodolito é um instrumento de precisão 
óptico que mensura ângulos verticais e horizontais. Caixa original em madeira. Alt.: 34cm. 
Medida da caixa: Alt. 33cm, Comp. 36cm e larg. 25cm. Alça em couro. O modelo era 
importado por Fonseca Machado e Irmão.  
 

       
Figura 9: Bola de Futebol usada no jogo Mackenzie X Harvard School em 15/03/1918 com 
placar de 6 x 0 para o Mackenzie. 
 
 
 
 

 
Figura 10: Troféu O Cruzeiro 
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Figura 11: Troféu jogos colegiais de 1962  
 
 

  
Figura 12: Livro The Contribution of the Oswego Normal school to educational progress in 
the United States 
 
 

    
Figura 13: Livro Martim Cererê 
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Figura 14:  JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR, filho do Dr. João Mendes de Almeida e 
D. Ana Rita Fortes Leite Lobo, nasceu na capital da província de São Paulo, em 30 de 
março de 1856. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São 
Paulo, recebendo o grau de bacharel, em 30 de outubro de 1877, e o de doutor, em 10 de 
março de 1880. Em 1955, os alunos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie homenagearam o jurista dando o nome de João Mendes Junior ao Centro 
Acadêmico. 
 
 
 

       
Figura 15: A Dalton é uma das primeira máquinas que calculava e imprimiam o resultado em 
um papel. Sua fabricação se iniciou em 1902 e se prolongou até 1928, quando a empresa 
se fundiu com a Remington Rand e durante esse periodo foi produzido cerca de 150 
modelos diferentes.  
O fabricante era a Dalton Adding Machine Company, Ohio, EUA e o construtor era a Hubert 
Hopkins. Utilizava o sistema de cálculo com teclado. Ano de fabricação desta máquina é de 
aproximadamente 1921 
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Figura 16: Mimeógrafo lançado em 1880 é um instrumento utilizado para fazer cópias de 
papel em grande escala. Vale-se um tipo de papel chamado estêncil e álcool 
 
 
 

         
Figura 17: Molde do tijolinho usado na campanha de captação de recursos e que visava 
manter em ritmo acelerado a reforma do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. O trabalho, 
cujo término estava previsto para janeiro de 2004, a fim de que no aniversário de São Paulo 
– 450 anos – o Mackenzie possa dar-lhe como presente de grande valor cultural.  
 
 

 
Figura 18: Filmadora - Câmera filmadora Super 8 de alta qualidade da Ernst Plank KG / Noris 
em Nuremberg, 1973/74 (fabricada pela Chinon / Japão em apenas 5062 cópias) 
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Figura 19: Máquina de Escrever Remington fabricado pela Wyckoff, Seamans & Benedict, 
com sede em New York, EUA. O primeiro ano de produção foi 1879. Essa máquina data 
aproximada de cerca de 1906 
 

            
Figura 20: Livro Harpa d’Israel 
 
 

            
Figura 21: La Bíblia, edição espanhola 
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Figura 22: Chancela no termo de doação de Anne Mackenzie 
 
 

 
 
Figura 23: Termo de doação de Anne Mackenzie 
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Figura 24: Alexander Mariano Coccoci [Reconhecimento da Escola de Engenharia pela 
Universidade de Nova Iorque] 
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Figura 25:  The contribition of the oswego normal school to educational progress in the 
United States 
 
 

 
 
Figura 26: President´s Report to the Board of Trustees 1908; [Relatório Anual 1908] e 
Supplement to President's Report for 1895; [Relatório Anual 1895] 
 
 

 
 
Figura 27: Supplement to President's Report for 1895; [Relatório Anual 1895] 
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Figura 28: Supplement to President's Report for 1895; [Relatório Anual 1895] 
 

 
Figura 29: Jornal - Homenagem aos mortos de 32. 
 
 
 

 
Figura 30: Livro de Registro dos Empregados 1939, n.2; [Livro de Registro 1938] 
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Figura 31:  Troféu O Cruzeiro 
 
 

 
Figura 32: Troféu O Cruzeiro 
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Figura 33: Termo de doação de Anne Mackenzie 
 
 
 

 
 
Figura 34:Diploma expedido pela Universidade do Estado de Nova Iorque 
 
 
 
 
 
 



349 

 

 
 
Figura 35: President´s Report to the Board of Trustees 1908; [Relatório Anual 1908] e 
Supplement to President's Report for 1895; [Relatório Anual 1895] 
 
 
 
 

 
Figura 36: Livro de Matrícula 1875-1884 
 
 
 

 
Figura 37: O Caso da Invalidação de Diplomas do Mackenzie College 
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Figura 38: Estatuto da Associação Atlética do Mackenzie College 
 
 

 
Figura 39:  Álbum de Formandos do Curso de Engenharia 
 
 

 
 
Figura 40: Álbum de Fotográfico do Mackenzie College 
 
 
Equipe  - Processo de Captação das imagens: 
Manoel Nascimento, Karina Barros, Luciena Aranha  
Considerações finais 
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A partir do século XX, a fotografia continuaria desempenhando papel relevante no Brasil, 

seja na imprensa, seja no cotidiano das pessoas, seja na pesquisa científica ou em 

inúmeros outros campos. O século XX assistiria ao nascimento do amadorismo fotográfico e 

à massificação da fotografia. Segundo Susan Sontag, a fotografia “...é sobretudo um rito 

social, uma proteção contra a ansiedade e um instrumento de poder”, (SONTAG, 2004:18) 

Mesmo com a humanidade entrando na era digital, na era das imagens, já no século XXI, 

com várias ferramentas de captação de imagens facilmente acessíveis a praticamente todas 

as pessoas, a fotografia permanece como instrumento de documentação. O status de 

reprodução da verdade que foi conferido à fotografia, principalmente nos oitocentos sob o 

impacto de sua invenção, com o passar dos anos foi relativizado. Se há uma verdade na 

fotografia, o que ela retrata, há outra, a do seu autor e de seus observadores, estejam estes 

autores em qualquer lugar ou época. Caso dos registros fotográficos do CCHM que foram 

mostrados neste texto e que trazem o olhar de quem captou as imagens de objetos que 

fazem parte da história da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para quem ver tais fotos e 

a partir daí poder imaginar as situações históricas que contextualizam tais objetos. 
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3.8 História e fotografia como registro e documento. 

 

Profa. Dra. Rosana. M. P. B. Schwartz 

 

 Este livro apresenta o uso da fotografia como registro/documento da história, 

ponderações teóricas que envolvem a compreensão da imagem na composição do 

conhecimento histórico e metodologias de análise desse documento. (BLOCH, 1997). 

 O território pesquisado foi o Centro Histórico e Cultural Mackenzie, em especifico, o 

arquivo iconográfico da instituição.  

A palavra arquivo não apresenta uma origem definida, pode ter sido originária na 

Antiga Grécia como arché, posteriormente transformada em archeion, com o significado de 

“local de guarda ou depósito de documentos” ou de origem latina, archivum, local que abriga 

um conjunto documental (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

Segundo Jacques Le Goff (2012), os arquivos foram criados no XVIII, na Europa, 

como depósitos centrais de documentos. Na França foi chamada de Arquivo Nacional (lugar 

de reunião de documentos considerados relevantes para a preservação da memória), 

durante o período de transição da sociedade baseada em estamentos para a da República 

(LE GOFF, 2012, p. 444).  

Do acervo iconográfico significativo pesquisado, optou-se em trabalhar as imagens 

de missionários norte-americanas, que se deslocaram para o Brasil, durante o século XIX. A 

seleção do universo documental, remonta às primeiras tentativas e experiências 

educacionais, missionarias, culturais e sociais, desses sujeitos no país e ações que 

abrangem e dialogam com a instituição Mackenzie. 

 Objetivou-se apresentar, tanto para os pesquisadores experientes como iniciantes, 

de maneira simples e direta, a metodologia de análise do documento/fotografia, discuti-lo 

como fonte histórica e registro referencial, além de delinear discussões sobre memória e 

documento.  

Nesta perspectiva, foram trabalhadas as intersecções entre história, memória e 

documento iconográficos. Relação que evoca a busca por memórias passadas e sua 

identidade. 

Para os pesquisadores selecionarem e analisarem as fontes iconográficas é 

indispensável conhecer métodos de leitura das informações, contidas nas fotografias, 

conceitos da história sobre a imagem como registro/documento e a organização do acervo 

(questão associada a classificação das imagens).  

Apresenta-se discussão teórico-metodológica sobre o uso da fotografia como fonte e 

documento da história e memória. 



354 

 

Na primeira imersão no acervo iconográfico constatou-se a existência, no arquivo 

permanente, de imagem em papel (fotografia) e digitalizada. Um registro/documento em seu 

“estado de conservação natural” é bem diferente do mesmo, “tratado e digitalizado”. A 

observação dessas duas naturezas remete o pesquisador à problemática da intervenção 

realizada pelo arquivista, de que o separou e catalogou, do restaurador. 

Uma fotografia deslocada do conjunto dos documentos, retirada de um álbum de 

família ou de jornais, revistas, relatórios, entre outros, exige atenção redobrada, pois pode 

levar a interpretações efêmeras.   

Ivan Lima (2017) ao teorizar sobre "a fotografia como fonte", enfatiza a sua natureza 

como documento, evidenciando que a sua interpretação é uma ação mental individualizada 

e coletiva, ou seja, as construções históricas, do sujeito que interpreta, interferem na análise 

e nos resultados. Afirma que "a percepção visual” é uma ação ótica, recebida de forma 

diferente em cada sujeito.  

Em síntese, os sujeitos fazem a mesma leitura dos componentes de uma imagem 

(objetos, forma, cores), mas cada um interpreta de acordo com a sua formação intelectual, 

profissional, faixa etária, sexo, ideologia, enfim, por meio do seu saber. 

Maurício Lissovsky (1993) explicita que o documento fotográfico possui em seu 

processo de produção: o conteúdo, o contexto da sua criação, o olhar do fotógrafo e a 

tecnologia utilizada.  

O conteúdo é a imagem em si; o contexto, o momento histórico, cultural e social em 

que a fotografia está inserida; o olhar, as subjetividades e objetividades de quem registrou e 

fixou a imagem e a tecnologia, estilos, modelos e recursos de épocas 

É dentro dessa constatação que se manifesta o caráter polissêmico da foto e a 

complexidade em se trabalhar com esse registro/documento.  

A leitura de qualquer fonte registro/documento requer método, reflexão e 

estabelecimento de hipóteses. Procedimentos que permitem formular as "perguntas" aos 

documentos. Uma pesquisa com êxito é resultante do método e da elaboração das 

perguntas certas e chaves para as fontes. A relação fontes-hipóteses aflora o “externo e o 

interno" do documento, etapa, em que o pesquisador procurará, conforme suas hipóteses, 

questionar e problematizar o documento, segundo o que deseja tratar em sua pesquisa.  Um 

mesmo documento pode ser infinitamente estudado e fornecer resultados diversos. 

As informações obtidas, sempre são "pistas", nunca são fechadas.  

O pesquisador ao deparar-se com fotografias de álbuns de famílias, imagens oficiais 

de instituições, de jornais e revistas ou de acervos e arquivos, como do Centro Histórico e 

Cultural Mackenzie, o primeiro passo a ser realizado é a observação minuciosa do conteúdo 

do documento e a ciência de que não é uma imagem retida no tempo, mas sim, uma 
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mensagem que se processa ao longo das temporalidades repletas de ditos e não ditos 

sobre um acontecimento. (LE GOFF, 1995).  

O segundo passo é a caracterização da fotografia (retrato, paisagem, entre outras), 

sua origem, data e história. Por exemplo, durante o século XIX, a fotografia foi utilizada para 

ampliar as percepções de mundo, antes circunscrita a contextos locais. Atendia às 

demandas decorrentes da crescente industrialização e divulgava, para as gerações futuras, 

informações familiares, científicas, paisagens urbanas e rurais. Substituía em grande 

número as pinturas. Não possuía apenas o valor de ilustração, prova ou testemunho, era um 

documento complementar para a construção de narrativas positivistas, deterministas e 

evolutivas da época. Sua função era de acentuar o caráter narrativo dos documentos 

escritos. (PINSKY; DE LUCA, 2011, p. 37).  

Essa postura diante da imagem é fundamental para a análise do documento 

fotografia, que não deve ser estudado de forma isolada (somente pelo texto não-verbal), 

mas sim, entrelaçado com outros documentos (verbais). 

Essa complexidade (conteúdo, contexto, função, o olhar do fotógrafo e técnica), 

desenvolveu a necessidade de um aparato teórico-metodológico indispensável para analisá-

la e apreende-la como registro/documento da história.  

Tratá-la dentro desses parâmetros minimiza generalizações e a utilização 

inadequada do documento em qualquer natureza de trabalho, principalmente acadêmicos. 

Sua característica demanda teorias, regras e conceitos que abarcam, além dos 

conhecimentos sobre a técnica, estética e estilos, adentrar perceber representações 

repletas de significados de quem pesquisa, aprecia e fotografou.   

Maurício Lissovsky (1993) explica que: 

 
o sujeito, quando olha a fotografia, estabelece uma ponte entre a sua 
cultura, o espaço que está na imagem e o momento que ele está vivendo. 
Como a distribuição dos objetos no espaço não é gratuita, tudo se posiciona 
no espaço, devendo serem levadas em consideração. As relações entre os 
objetos, também não é gratuita, elas traduzem orientações: linhas de 
autoridade, de subordinação, de hierarquia, de disciplina (LISSOVSKY, 
1993:25).  

 
   Para Roger Chartier (2000), as propriedades técnicas, estilísticas e iconográficas, 

estão ligadas, a um modo particular de percepção, de ver, moldada pela experiência social, 

cultural e histórica. A disposição dos elementos na fotografia é reflexo dessas construções, 

impregnadas no sujeito fotógrafo. O ângulo de visão, o recorte, ou seja, a escolha do que se 

deseja fixar na imagem é parte integrante do fotógrafo.  

Seguindo essas problematizações, a fotografia é um registro/documento, composta 

por sistemas de significados reais e irreais. Carrega em sua estrutura, o mundo a que 
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pertence, da complexidade do olhar de quem fixou a imagem e a história local e global. 

Proporciona forma a um determinado acontecimento e cria e recria memórias. É um texto 

não-verbal, é fonte, um recorte determinado de um contexto, de um tempo e espaço, que 

revela, além de quem, onde e por que alguém foi fotografado uma memória. E se 

selecionada, catalogada e arquivada em acervos, arquivos e museus, ganhou, segundo 

Pierre Nora (1986), lugar de memória.   

 
A memória é a vida sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de 
repentinas revitalizações. (NORA, 1986:37) 

 

Pierre Nora (1986), destaca que a memória é algo que se projeta no presente, ela é 

vivenciada no tempo presente, portanto, uma representação do passado, carregada de 

emotividade e mágia. Alimenta lembranças, individuais, locais, coletivas, globais e demanda 

estudo crítico. 

Halbwachs (....), explicita que existem infinitas memórias, pois se caracteriza por 

natureza múltipla plural. A memória se impregna de gestos, formas, cores na imagem, no 

objeto fotografia.  

A fotografia é produto construído, criado e memorizado, por um sujeito mediador, o 

fotógrafo, que entra e permanece na história. História e memória estão sempre em 

circularidades, uma complementando a outra. 

Pierre Nora (1986), percorre a memória como tempo dos lugares. Os lugares são 

arquivos, bibliotecas, museus, cemitérios, coleções, monumentos, santuários, entre outros, 

são marcos testemunhais preservados de determinados acontecimentos. Sacralizações 

existentes das sociedades dentro do movimento memória/arquivo/memória. 

Esses lugares de memória preservam e organizam os acontecimentos segundo 

hierarquias, por isso, é necessário problematizar os registros/documentos depositados ou 

fixados nesses territórios.  

Existe memória privilegiada e eleita, em detrimento de outras, nesse sentido, 

trabalhar com fotografias dos norte-americanos, principalmente as mulheres, que para o 

Brasil se deslocaram durante o século XIX, promove-se a transposição de posição, do 

invisível para o visível, evitando a sua varredura da história. 

Le Goff (1985) atribui à História a manutenção da memória, destaca a existência da 

seleção dos fatos ou elementos que se tornam memória.  Mostra que mulheres, crianças ou 

desprovidos dos bens materiais, foram durante muito tempo, excluídos dos registros 



357 

 

relevantes da história. Apareciam somente quando era necessário afirmar uma ação política 

ou social.  

A memória nunca será o passado, mas sim, uma percepção dele. Atentar-se à ela 

ampliou as memorias individualizadas, as particulares, que reclamavam pela sua própria 

história, arrancando-as do silêncio, evitando sua morte. 

A seleção representa fragmentos do que foi considerado significativo, simbólico 

dentro de um contexto.  

Nora (1986) assevera que, o documento/fotografia salvaguardado em lugares de 

memória, busca coroação, trazer territórios individuais e privadas dentro dos coletivas. 

A atomização e revitalização das imagens fixadas pela fotografia, de um ou mais 

indivíduos, do privado para o coletivo, repousa sobre o próprio passado em intenso poder de 

coerção. Ela obriga cada um a reencontrar o pertencimento, princípio e da identidade.  

Sujeitos fazem de si mesmos indivíduos-memória. 

Nora (1986) destaca para um outro traço: a memória/distância, carregada da relação 

presente/passado. A percepção do passado é construída pelo presente, não é o passado, 

mas sim, um passado projetado. O que ocorre é uma espécie de apropriação veemente 

daquilo que entendemos e acreditamos que foi o passado. A distância e a reaproximação do 

passado pelos olhos do presente, precipita-se de maneira fragmentada e carece-se de 

acomodação.  

Também, apresenta a memória/espelho, em espetáculo de diferença de olhar e 

deciframento, do que somos na contemporaneidade e do não somos mais.  

A subjetividade, a criação e a recriação do passado no presente é o metabolismo 

que dá sentido à História.  

O historiador é o personagem central, impede que a história seja somente história 

sem conexões e relações, é elo entre o documento, a memória e a história.  

Os lugares de memória (arquivos, acervos, museus, cemitérios, monumentos e 

espaço urbano), são seu próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, espaços e 

tempos de um círculo, nos quais tudo significa e simboliza.  

Lugar de memória é um lugar duplo, fechado sobre sua identidade, e aberto sobre a 

extensão de suas significações. 

As fotografias salvaguardadas no Centro histórico e Cultural Mackenzie, são 

registros/documentos que se conectam com a memória da Instituição, dos docentes e 

discentes e da sociedade brasileira.  

São documentos, registros dependentes do mundo a sua volta e em constante 

construção. Permitem múltiplas leituras e estão relacionados com personagens, imagens, 

representações e imaginários sociais sobre a imigração norte-americana para o Brasil. Os 
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acontecimentos podem ser relegados e não se eternizarem se não o consideramos 

históricos, outros ao contrário, entram para a história uma vez selecionados e evidenciados.  

Assim, ao depararmos com a riqueza documental iconográfica do Centro, o 

pesquisador deve manter-se determinado no que deseja perenizar e no que deixará em 

aberto para outras pesquisas. 

 Os historiadores do século XIX, positivistas, acreditavam apenas na narrativa verbal 

como testemunho, “prova histórica” desconsiderando qualquer outra categoria de 

documento; no entanto, depois dos estudos da Escola dos Annales, uma amplitude sobre o 

conceito de “documento histórico”, alterou o conceito e seu uso. A consideração ampliada 

de documento histórico admite que tudo que é produzido pelo homem deve ser considerado 

documento histórico.  

A redefinição conceitual expandiu-se e implicou na mudança radical da leitura do 

documento e do estatuto epistemológico sobre a sua “verdade”. O que garante a 

autenticidade de um documento? O que o torna autentico? Tudo pode ser forjado ou 

falsificado? Como decifrá-lo? 

No século XIX, no Brasil o Instituto Histórico e Geográfico determinou que o que era 

tido como documento histórico era aquilo que interessava ao Instituto e ao Estado, assim, o 

entendimento sobre o que é um documento histórico, não é o documento em si, mas as 

intenções de quem o seleciona, procura e elege. 

Para o Arquivo Nacional (2005), documento é uma unidade de registro de 

informações e a condição de documento arquivístico é quando ele faz parte de um conjunto 

orgânico e cumpre uma determinada função ao ser produzido.  

O documento é instrumento de base do registro das ações dos indivíduos das 

diversas sociedades e civilizações, épocas e regimes. Assim, servem para a comprovação 

ou registro da memória (INDOLFO, 2007). Só existe em relação ao meio social, político e 

cultural que o conserva.  

Na contemporaneidade, após o registro/documento cumprir a função para a qual foi 

criado, deverá ser preservado para fins de pesquisas, testemunho e herança cultural. A 

preservação é imprescindível para manter o bom estado físico dos suportes, evitando assim 

a deterioração do patrimônio documental e para a realização das análises.  

Não obstante, o que torna um documento mais importante que outro?  

Pela lógica positivista, seria um documento com mais informações, dados, 

referencias, já na atualidade, o mais significativo, o que fornece indícios, pistas para 

compreensão da teia social reveladora das estruturas de uma época e um fato.   
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Os documentos não são homogêneos, alguns podem trazer dados que nenhum outro 

trouxe ou confirmar uma nova visão. Podem ficar entre a capacidade arbitrária e intencional 

do historiador (sociedade) em manipulá-lo o seu próprio conteúdo.  

Há sempre um diálogo entre os indícios que revela, o olhar e o interesse na 

informação documental, ou seja, a combinação entre acaso, consciência e intenção. O 

documento é o fornecedor da chave de acesso para o conhecimento do passado/presente, é 

criatura e criador de memória.  

História e memória estão ligadas aos documentos. 

A fotografia representa a detecção de uma fração especial com inúmeros 

significados temporais. Um documento fotográfico depositado em um arquivo, um acervo, 

não pode estar solto, desligado do seu conjunto de registros, devem ser tratados como os 

verbais. Desse modo, é de fundamental importância a preservação do patrimônio 

documental na relação registro/documento/história/memória.  

 

O Documento Fotográfico. 

 

O fotógrafo posiciona os sujeitos, enquadra e recorta um espaço na 

bidimensionalidade, interferindo na fixação da imagem. (LE GOFF,1996). 

Boris Kossoy (1980) observa:  

 
A fotografia em si, não representa, tanto quanto qualquer documento velho 
ou novo, uma prova de verdade. Toda a crítica externa e interna que a 
metodologia impõe ao manuscrito impõe, igualmente, à imagem. Todos 
podem, igualmente, ser 'montados', todos podem conter verdades e 
inverdades. Existe, naturalmente, para cada espécie de fonte, uma 
possibilidade especial de falsificação, e conhecê-las é a tarefa de críticos de 
fontes. (KOSSOY,1980:7) 

 

Michel Frizot (2001) atento à essas questões, afirma que as narrativas internas e 

externas do documento visual, são históricas, retratam particularidades em instante 

fragmentado da história e não verdade absolutas. Portanto, as ferramentas da semiótica (a 

ciência dos signos), entrelaçada com a História da Cultura, Antropologia, Sociologia e 

estudo dos conteúdos dos discursos, proporcionam balizas metodológicas eficazes para a 

análise dos registros/documentos fotografia. 

Esse diálogo, da história com outras áreas do conhecimento, se adensou, a partir da 

terceira geração da Escola dos Annales, quando se ampliou a noção de fonte documental. A 

nouvelle histoire, valorizou o arquivo visual, ampliou a noção de testemunha, o não escrito, o 

que a imagem simboliza, indicou seu caráter icônico e simbólico e sua dimensão expressiva. 

(LE GOFF, 2003 p. 530). 
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Nesse período a imagem de simples ilustração, passou a constituir-se em pista do 

passado, um traço capaz de atestar situações de vivência, uma fonte/documento.  

O historiador Lucien Paul Victor Febvre (1878-1956), evidenciou que a história é 

constituída por múltiplos documentos e a fotografia figura entre eles. Sua dimensão 

expressiva é a parte da imagem fotográfica dada pela técnica, é a aparência, por meio da 

qual se expressa o conteúdo informacional.  

Jacques Le Goff () e Pierre Nora (2015) elegeram a imagem/ fotografia, no rol dos 

documentos fundamentais da história, por causa do seu caráter de fonte. Afirmam que a 

fotografia possibilita comprovar um acontecimento e que uma vez entrelaçada com outros 

documentos, permite conhecer a expressão de um indivíduo ou mais, e a vida cotidiana de 

uma sociedade.  Advertem que, se bem trabalhada pelo pesquisador, propicia, ainda, 

amplitude ao conhecimento, compreensão profunda dos acontecimentos do passado, por 

meio das lentes do presente.  

Pierre Nora (2015) assevera, que a fotografia faz parte da escrita da história e que o 

historiador deve cuidadosamente perceber o que ela apresenta e representa. A descrição 

verbal de uma imagem nunca será completa, sempre haverá algo para se perguntar.  

Trabalho que exige erudição na restituição desse objeto histórico.   

Maria Inez Turazzi (1995) orienta em seus estudos, a necessidade de contextualizar 

a imagem antes de qualquer outro procedimento. Enfatiza, que até os anos de 1990, grande 

parte das pesquisas no Brasil, não demonstravam conhecimento sobre os métodos de 

análise da imagem e a realização dessa contextualização.  

Do ponto de vista historiográfico, a imagem fotográfica é por si só, objeto de 

pesquisa.  É difícil prescindir de algo extra-imagético, escrito, sem legenda, sem títulos, ou 

outros indícios na análise documental. 

 Segundo Boris Kossoy (1983), a fotografia é um meio de expressão e de 

comunicação, carregada de artefatos representativos de diferentes períodos, como a 

tecnologia utilizada para sua fixação e, estilos e recortes, em um certo período histórico.  

Dessa forma, sua análise deve ser realizada, a partir da própria imagem, elegendo palavras-

chaves baseadas no que aparece (o referente da fotografia).  

A contextualização alimenta o estudo da imagem.  

Esses autores consideram relevante entrelaçar as circunstâncias ligadas ao 

processo que originou a imagem, sua finalidade com outros documentos e confrontar 

informações com dados observados pelo referente.  

O referente não é o conteúdo, é a realidade física.  
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Assim, após selecionar a fotografia a ser analisada, o pesquisador carece de 

estabelecer a diferença entre o referente e objeto fotografado. Momento em que a fotografia 

passa a ser compreendida enquanto signo.  

O signo está no lugar do real, do referente. Reúne um significante, um referente e um 

significado. Apresenta os dois primeiros aspectos explicitamente, mas para o significado 

exige-se o exercício de destrinchar uma construção cultural.  

Para a análise das fotografias a eleição do corpus é imprescindível, pois cada tipo de 

imagem compõe uma categoria diferente. Não se deve misturar diferentes tipos de imagens 

em uma mesma intenção de problematização histórica, ou seja, as fotografias não devem 

ser agrupadas sem critérios, elas carecem de agrupamento categorial.   

Como apresentam múltiplos códigos e níveis de codificação, fornecem significados 

diversos, esses códigos não são a-históricos, são construídos, por meio de práticas sociais 

e estão situados na esfera espacial-temporal.  

A classificação dos códigos revela o olhar conjuntural e a construção de sentido. 

Ana Maria Mauad (.), no seu artigos denominado “Através da Imagem – 1996”, 

discute que as técnicas, as expressões e a linguagem devem ser levadas em consideração. 

Sistematiza métodos para a análise da fotografia e relata que os processos de 

transformações das técnicas e a inserção social, ou seja, o lugar, da fotografia na história, 

deve ser conhecidos, para abrir as portas ao entendimento do seu caráter de índice.  

A fotografia é uma impressão que no campo da semiótica é índice. Ela é uma prova 

de existência, mas não de sentido. 

Os registros/documentos do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, demandam 

esses conhecimentos e posturas, além de habilidade de interpretação. O pesquisador deve 

imbuir-se da ação ‘detetive’, para aprender a relativizar, desvendar redes sociais, 

compreender linguagens imaginárias, percepções mentais, decodificar sistemas de signos e 

de representações, decifrar vestígios em imagens figurativas, conhecer técnicas de artes, 

para não perder a visão do conjunto e o contexto histórico, político, social e mental da 

produção dos documentos do acervo. 

Roger Chartier (2000) e Michel Vovelle (1987) acrescentam que para se analisar 

uma fotografia, a observação dos dados imagéticos, das disposições dos objetos, das 

atitudes das pessoas e os lugares são fundamentais. A construção das imagens simbólicas, 

as representações e o imaginário social de uma época, impregnam as imagens e destacam 

a necessidade de problematizar os tipos de mensagens que as iconografias transmitem ou 

transmitiram no passado/presente.  

 
Neste âmbito, as opiniões convergem para um ponto único: a questão da 
grade interpretativa. Que unidades comporiam a grade de interpretação das 
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imagens do passado? Tal como no jogo de encaixe, ao se tirar uma ‘caixa’, 
encontramos outra. Cabe, portanto, às perguntas: como interpretar as 
imagens produzidas no passado? Qual a natureza da produção imagética? 
Quais os condicionamentos históricos, políticos e sociais dessa produção? 
Será a imagem das pinturas, dos desenhos, da estatuária sagrada, dos 
vitrais das capelas medievais, da mesma natureza que as imagens técnicas, 
a exemplo das do cinema e da fotografia? Como fazer uso da  imagem e do 
estético como evidência do passado sem cair em erros? Em outras 
palavras, como as imagens podem se constituir em fontes visuais – 
documento histórico? ( SCHWARTZ, MINARDI, 2010:30)  

  Baudelaire (2005), assim como os outros teóricos, acreditava que as imagens são 

instrumentos de uma memória, indício legítimo de um tempo e espaço histórico, social, 

político e mental, nos quais se percebem não só os ditos e não-ditos, como também as 

permanências e  transformações de um determinado período. Elas emergem como mais um 

recurso na busca das sensibilidades, muitas vezes camufladas pela via da palavra escrita. 

São capazes tanto de informar aspectos materiais concretos, cores, formas e conteúdos, 

quanto de revelar uma memória de um passado. Mostram fatos que os indivíduos ou a 

própria sociedade desejou perenizar. São mensagens que se elaboram ao longo do tempo, 

como testemunho direto ou indireto do passado/presente, assim, todo o seu conteúdo tem 

significado, contingência e hierarquia.  

O índice é um signo fundido com o real, possui força de iconicidade. A Indicialidade e 

à iconicidade reforçam uma a outra na impressão. A analise de uma fotografia deve ligar, o 

que ela apresenta, representa e significa. 

Isto posto, outra questão presente na análise de qualquer tipo de documento 

imagético, é a “trasncriação” de um tipo de documento para outro, do texto visual para o 

texto verbal. A leitura da imagem se dá mediante uma transposição de estrutura, uma 

transferência de significado, da imagem para o texto escrito, ou seja, de um código para o 

outro. Sobre essa questão, Barthes (2000) mostra que, na eleição da imagem como 

documento histórico, a denotação e conotação são como elementos concomitantes 

relevantes e inseparáveis.  

O território do sentido está dividido entre: o significado denotativo que surge quando 

um signo indica, direta e objetivamente, um objeto referente, orientando-nos para a 

realidade; e o conotativo que emerge pelas interpretações subjetivas ou pessoais, ou seja, 

as imagens mentais.  

A semiótica e a semântica auxiliam na desconstrução da imagem e na articulação 

dos elementos concretos (denotativos) e imaginação (articulada ao campo simbólico e 

cultural).  

Um acontecimento histórico, como a imigração norte-americana para a cidade de 

São Paulo, registrada pela fotografia, pode denotar as necessidades de buscar novas 



363 

 

oportunidade sociais e econômicas nas terras Brasilis, diante dos infortúnios da Guerra de 

Secessão, reveladas nas posições e gestos dos sujeitos, como conotar o desejo de 

missionar, civilizar e expandir o protestantismo.  

Dependendo da subjetividade de cada historiador, o olhar será direcionado para 

pontos específicos do registro/documento fotografia. Esses pontos podem ser convergentes 

ou divergentes e abrir múltiplas possibilidades de pesquisas.  

A busca das estruturas simbólicas, por trás dos acontecimentos históricos, são 

marcas, pistas que os historiadores devem fazer uso.   

Pesquisar imagem/documento exige aprender a dialogar e decifrar os códigos 

implícitos e explícitos em seus interiores, a entender seus silêncios, seus significados, o 

sentido da vida e das idéias, ou seja, o sentido escondido, a revelar as aparências 

exteriores, iconográficas; enfim a penetrar em seus significados, para além do que ela pode 

fornecer como simplesmente uma imagem.  

A fotografia é um traço do que já foi e o que já foi é o referente. A existência desse 

referente dá o caráter indicial. Ela é sempre um signo de existência.  

 Para a aplicação da ferramenta da semiótica, os trabalhos de Charles Sanders 

Pierce (1975), subsidiam a estrutura da análise.  

Pierce (1975) estabelece a tríade ícone/índice/símbolo e esclarece que todo 

registro/documento é índice, ainda que possa ser ícone indicial ou mesmo um símbolo. 

Destaca o ícone como um signo que designa um objeto ao reproduzi-lo ou imitá-lo, por ter 

certos traços em comum com o objeto em questão.  

Segundo a Semiótica da Imagem, os signos icônicos, por propiciarem percepção 

instantânea, seriam de comunicação imediata, cuja imagem visual comporia um todo de 

significação suscetível de análise.  

Para Humberto Eco (1980) a iconicidade significa transcrever, por artifícios gráficos, 

as propriedades culturais que a ela são atribuídas, porquanto uma cultura remete a códigos 

de reconhecimento ao definir seus objetos.  

Um código de representação icônica estabelece quais os artifícios gráficos que 

correspondem aos traços de conteúdo – há blocos de unidade expressivos que remetem ao 

que se aprendeu a ver, ou seja, um esquema gráfico reproduz as propriedades relacionais 

de um esquema mental (SANTAELLA e NOTH, 2001).  

A semiótica planar se caracteriza como eficaz para a análise dos documentos 

fotografia, porque se ocupa de significantes bidimensionais inseridos em um único plano e 

se distancia da iconicidade (ou analogia), estabelecendo categorias visuais específicas em 

nível de expressão e conteúdo.  
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Qualquer imagem tem por atrás de si uma história, repleta de continuidades e 

descontinuidades, permanências e transformações. Assim, após a seleção da imagem, os 

níveis pré-icônicos, o reconhecimento que o pesquisador faz do objeto representado, o 

iconográfico, a representação convencionada que leva a uma significação reconhecível, e o 

iconológico, significação implícita, de E. Panofsky (1991) contribuem e direcionam o 

pesquisador.  

 A fotografia, enquanto documento, é um instrumento de fixação da memória, 

mostrando símbolos fixados pelas permanências culturais; símbolos que se transformam 

nos movimentos da história e que, ao mesmo tempo, expressam representações de 

emoção, sensibilidade e ideologia.  

Philippe Dubois (1994), reforça todos os conceitos, métodos e teorias aqui descritas, 

no sentido de acentuar a importância de atentar-se ao ato fotográfico e acrescenta que às 

perguntas que o pesquisador deve realizar para o documento, são os eixos norteadores da 

análise, assim como, as respostas. Perguntas e respostas constroem o conjunto de 

reflexões representativas da dimensão discursiva da fotografia.  

O registro/documento desvela informações, um testemunho de uma atividade 

humana, assim, além das observâncias sobre o índice, iconicidade e significado, deve-se 

atentar-se para os métodos de seleção ou coleta e de indexação.  

A indexação objetiva auxiliar a analise conceitual, na qual se desvela o assunto do 

documento. A análise resume-se na leitura técnica do documento, acompanhada por um 

conjunto de procedimentos que se inicia com a leitura minuciosa, identificação e conexões 

de conceitos.  

Dubois (1994), ainda observa que a fotografia, é eminentemente codificada pelos 

aspectos: técnico, cultural, sociológico, estético. Compactua com as posições de Pierre 

Bourdieu, no sentido da necessidade de decifrar o discurso do índice e da referência. 

Considera a fotografia como natural da ordem do índice, como representação física do signo 

com seu referente. Percebe que a imagem fotográfica é dotada de valor singular, 

determinado por seu referente.  

A fotografia como índice é representação visual de seu referente, concebido como 

uma construção de um tempo e espaço. A imagem pode ser percebida pelo consenso de 

que ela é uma representação visual 

As aproximações entre os autores aqui expostos, encontram-se nos métodos da 

história social e cultural, que interliga a fotografia com a semiótica.   

O registro fotográfico deve ser cercado ponto a ponto, para em seguida realizar-se a 

transposição e a síntese em texto verbal. A síntese é a elaboração da condensação das 
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informações obtidas, em forma de resumo. A indexação pista e índice expressa em lista de 

caracterização de temáticas, assuntos e sistemas de classificação.  

O texto imagético apresenta uma rede de representação que para Chartier (2000), 

significam a apresentação de algo em substituição àquilo que se encontra ausente.  

Para melhor compreender as problematizações aqui expostas, e os esforços 

continuados, investigativos e reflexivos em desvendar o que foi e o que é uma imagem, 

naquilo que ela tem de aparente e oculto e no que ela revela e silencia, carece-se de 

continuar a discussão sobre os métodos.  

   Representação é portanto, uma elaboração na qual uma nova realidade é criada 

em substituição àquilo que se encontra ausente. A fotografia é uma manifestação visual, 

representada, com um foco central e uma razão para a sua fixação. Esse foco (central) é 

fonte está carregada de informações. As informações secundárias (extra-campo) fornecem 

“corpo estrutural informativo” sobre o tema e conteúdo. As denominações centrais e extra-

campo (o que gira em torno da imagem principal), devem ser entrelaçados, pois trazem 

pistas espaciais e temporais significativas para a desconstrução do documento.  

A desconstrução da imagem deve ser feita em vistas a produzir um título que ancore 

o olhar. Esse olhar é carregado do repertório e do testemunho do pesquisador, de quem 

analisa o documento. Diante dessa constatação, os métodos da História Cultural das 

Imagens, desdobramento da História Social da Arte, despontam como candidatos à fornecer 

subsidios para o diálogo entre o olhar do passado e a leitura do presente. (CHARTIER, 

2000). 

  Trabalhar com imagens fotográficas, significou e ainda significa, desafios árduos 

para os pesquisadores, pois apresentam questões complexas: Como chegar ao que não foi 

imediatamente revelado pelo olhar de quem produziu a imagem? Como ultrapassar a 

superfície da mensagem fotográfica?   

Para responder a esses questionamentos, como vimos, a história se aproximou, não 

só da semiótica e semântica, como também da antropologia, sociologia, ciência política, 

psicologia, entre outras áreas do conhecimento, conforme a necessidade de interpretação.  

Além dos estudos semióticos de Pierce, os estudos de Lúcia Santaella (1999) e de 

Winfried Noth (2000) contribuíram no tocante à discussão de que as imagens são, ao 

mesmo tempo, ícones e índices, que reproduzem, de um lado, a realidade por meio da 

aparente semelhança e, de outro, uma relação causal com a realidade devido às leis da 

ótica.   

Segundo esses autores, na análise da fotografia não se deve nomear o referente, 

mas o que foi identificado como referente, pois o simbólico está no referente, mas não é o 

referente.  
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Com relação à Antropologia, as abordagem sobre o conceito de cultura, estudo da 

dimensão simbólica das diversas práticas cotidianas e a análise das práticas materiais são 

fundamentais.  

As preocupações, associadas às perspectivas sociológicas e psicológicas, fornecem 

não só inquietações sobre a dimensão de classe da produção simbólica, mas também o 

papel da ideologia e da política, na composição da fotografia.  

Por essa estrada interdisciplinar, as imagens são selecionadas, catalogadas e 

interpretadas por códigos convencionalizados culturalmente. 

A imagem é uma mensagem não-verbal que se processa ao longo do tempo, por 

meio de unidades constituintes culturais com funções sígnicas diferenciadas, de acordo, 

com o contexto histórico de sua produção. Estabelece, relação sintagmática, pois, veicula 

um significado organizado, segundo as regras da produção de sentido nas linguagens não-

verbais. Cria relação paradigmática, pois sua representação é escolha realizada por 

preferências.  

Dessa forma, o interdisciplinar é necessário para a análise do documento/fotografia e 

a compreensão de textos visuais um ato conceitual que liga os níveis externo e interno.  

 A seleção, percepção e interpretação são faces do processo de análise desse 

documento: uma vez escolhida a imagem, passa-se para o exercício da educação do olhar e 

o do estudo dos múltiplos olhares sobre a mesma fonte/documento.  

Barthes (2000), toca nessas questões e acrescenta que tanto o fotógrafo como o 

estudioso, que utilizam a fotografia como documento, podem interessar-se pelo referente ou 

pelos detalhes da fotografia.  O referente na fotografia proporciona assunto e no caso do 

documento fotográfico é ser documentado e registrado. Daí sua importância.    

Para a análise, o estudioso propõe uma decupagem do universo real e do imaginário 

da imagem, uma descrição do conteúdo das representações. A estrutura do conteúdo 

informacional e a forma.  

Barthes define referente da fotografia como não sendo o mesmo dos outros sistemas 

de representação, não o real da imagem ou um signo, mas para a coisa necessariamente 

real.  

  Na fotografia, a “coisa” esteve lá e foi fixada, há uma dupla composição conjunta de 

realidade e passado/presente. História e cultura fotográfica proporcionam historicidade da 

imagem e as formas de construção da visualidade 

As reflexões aqui tecidas, confirmam que os textos visuais exigem regras de leitura 

que são compartilhadas pela comunidade de leitores e pela coletividade. Tais regras não 

são geradas espontaneamente, resultam de uma disputa pelo significado adequado às 

representações culturais individuais e coletivas, numa constante movimentação entre uma e 
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outra. Sendo assim, sua aplicação por parte dos leitores/destinatários envolve, também, a 

situação de recepção dos textos visuais na coletividade e vice e versa (DURKHEIM, 1983).  

 Os conceitos e métodos demonstrados desvelam que as imagens são históricas e 

dependem das variáveis dos contextos históricos em que foram criadas, além das estéticas 

e técnicas e, também, dos diferentes olhares, visões e representações de mundo, 

mentalidades, imaginários sociais, que se estruturam no jogo das relações sociais.  

As mais variadas formas de expressões visuais e culturais retém, em sua superfície 

sensível, as marcas do passado/presente, de quem as produziu e de quem consumiu 

produções mentais individuais e coletivas.  

As imagens presentes, de alguma forma, já foram fatos que se tornaram memórias, 

representações sociais, lembranças e testemunhos individuais e coletivos de uma época ou 

de um instante passado, e hoje, quando revisitadas, são sinais de um passado no presente. 

No processo constante do pesquisador em ir e vir, no passado/presente, as imagens 

recuperam seu caráter de presença, e novo lugar, em outro contexto.  

Todas essas reflexões inspiram a elaboração analítica de cunho Histórico Cultural da 

fotografia.  

A fotografia desvela para o historiador, desafios em compreender o não revelado na 

imagem e complexa rede de significações em que sujeitos, paisagens e signos interagem 

dialeticamente na composição do real.  

Perceber aspectos das mensagens que a imagem fotográfica cria e o panorama 

cultural, no qual foi produzida são atributos do historiador.  

A análise histórico cultural da imagem fotográfica, oferece pistas de um tempo e de 

um espaço passado, que faz sentido tanto individual, como coletivamente, a fim de remeter 

o sujeito à determinada época e à construção de uma rede lógica entre tempo e espaço, que 

atribui significado à interpretação das informações, tanto concernente ao material imagético 

quanto ao passado que a sociedade perenizou.  

A fotografia é agente do processo de criação de memória.  

 Sobre essa problemática, Ferruccio (1979), disserta sobre a importância de se 

perceber que existem múltiplas formas de comunicação verbais e não-verbais, de caráter 

superficial ou profundas. Essas mensagens compõem o quadro cultural de uma sociedade, 

perpassado por sistemas de signos. 

Na opinião de Emílio Garroni (1980), a análise da fotografia como mensagem não-

verbal deve compreender: 

  
um paradigma no seu interior, que relaciona o efetivo ao possível, o 
realizador às possibilidades de realização. Além da própria referência 
sintagmática. Essa dupla referência, faz da fotografia uma mensagem. Essa 
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característica estende-se ao cinema, às artes plásticas entre outras. As 
imagens podem e devem ser entendidas a partir do seu “caráter aparente”, 
como por exemplo, a escolha de um enquadramento, uma mensuração de 
tempo (...) As imagens cinematográficas, revelam para a história, a 
importância das narrativas compostas por signos não-verbais. (GARRONI, 
1980:37) 

 

Já Barthes (1984), sobre a análise do documento/fotografia aflora a necessidade de 

se perguntar: Que tipo de mensagem a imagem fotográfica elabora? E ao mesmo tempo 

responde: a fotografia não é capaz de transmitir o real, pois é uma mensagem formada por 

uma fonte emissora, um canal de transmissão com um ponto de recepção, passando pelo 

seu analogon.  

Objetivando continuar as problematizações e instigar inúmeras novas indagações, 

que perpassam pela discussão desses teóricos sobre a compreensão da fotografia como 

documento da história, se destaca ainda, a questão do paradoxo fotográfico:  

 
toda fotografia insere um paradoxo que pode ser constatado, por meio, da 
existência de duas mensagens: uma sem código – a analogia fotográfica; e 
a outra com código – a arte ou o tratamento, a escrita ou a retórica da foto. 
(BARTHES, 1998:108) 

 

Sobre esse paradoxo, Barthes, afirma que não é a colisão de uma mensagem 

conotativa com uma denotativa que apresenta o sentido social, cultural e político da 

imagem, mas sim a identificação completa entre conteúdo e expressão. O autor enfatiza o 

sentido social da comunicação social da foto, por meio, dos processos conotativos (pose, 

objetos, estética, etc).   

A fotografia é objeto captado por quem a consome, mediante signos e, como signo 

pressupõe código histórico cultural da conotação fotográfica, o provoca leitura sempre 

histórica. É percebida como documento se verbalizada, ou seja, a metalinguagem é a chave 

da leitura da imagem. 

Outra significativa contribuição para a problemática da compreensão da fotografia 

como documento histórico, foi a trabalhada pelo fotógrafo Henri Cartier-Bresson, que 

destaca os aspectos não verbais da linguagem fotográfica:  

 

O ato de fotografar é colocar na mesma mira a cabeça o olho e o coração”, 
é num mesmo instante e numa mesma fração de segundo, reconhecer o 
fato e a organização rigorosa das formas percebidas visualmente, que 
exprimem e significam um fato. Assim sendo, a fotografia atua, como meio, 
pelo qual se podem reestruturar os quadros de representação social, 
códigos de comportamento dos diferentes grupos sócio-culturais, em 
contextos e temporalidades diversos (FLAMARION e VAINFAS,1997, p. 
403) 
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Nesse sentido, Peter Burke (1990), lembra que a imagem pode se constituir em 

fontes e testemunhas perigosas, pois um ‘olhar sem método’ pode não destacar as 

circunstâncias da elaboração do documento:  como e por quem foi produzido; o contexto 

histórico, político, cultural; quais os propósitos do realizador diante das diferentes imagens 

sobre o mesmo acontecimento; e quais seriam as ilusões sociais, relações de poder, 

atitudes e mentalidades de um período do passado.  

Burke (2004) mostra os diferentes tipos de imagens para diferentes modalidades de 

história, confirmando a pluralidade e possibilidades de uso desses indícios visuais como 

documentos. Destaca  também suas armadilhas, no tocante ao aparente realismo e ilusões 

de objetividade. Revela, as distorções da realidade construída pela simbologia e 

representação, por meio, do potencial criador de ilusões sociais e não pela vida concreta. E 

é esse potencial criador que se constitui enquanto elemento relevante para as análises das 

mentalidades e construções de identidades e representações pelos historiadores.  

Por meio dos documentos/imagens e sua potencialidade informativa,  percebeu-se 

visões de sociedade diferentes, entre os sujeitos sociais mulheres missionarias/educadoras 

no Brasil e promoveu-se a percepção das subjetiviadades e objetividades dos encontros 

entre culturas brasileiras e norte-americana dos grupos sociais e etários envolvidos.   

 

Perspectivas da História Cultural 

 

O registro/documento fotografia propicia aproximações com as metodologias da 

história cultural, que estuda as representações, o simbólico e os imaginários sociais. Sua 

metodologia considera a imagem como produto cultural, fruto do trabalho social e de 

produção sígnica. Neste sentido, para a história cultural, toda a produção da mensagem 

imagética está associada aos meios de produção cultural.  

 O historiador da história cultural, Roger Chartier (1993), discute a representação 

dentro do universo cultural. Em seu artigo, “O mundo como representação”, apresenta para 

os pesquisadores, que trabalham com cultura,  métodos e problematizações que auxiliam a 

compreensão sobre esse conceito, representação.  

O autor em sua reflexão, destaca dois sentidos quase opostos, o primeiro, a 

representação como substituição, uma forma de representar a ausência, o objeto que não 

existe mais e a segunda, a representação como exibição, demonstração, adição, ou seja, a 

representação e o representado, em exibição de poder e de identidade.  

A história cultural procura entender a produção de sentido do conceito de 

representação e a historicidade da imagem. Assim, para a análise da fotografia, em seu 

aspecto iconológico, impõe-se o estudo de sua historicidade e seu discurso. Fotografar é 
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falar, por meio de um discurso próprio. A imagem fixada é também discurso, é texto icônico, 

que institui um código. 

Em pesquisa histórico cultural, uma imagem fotográfica pode ser mais expressiva 

que os documentos verbais, pode complementar ou suprir ausências e é  considerada fonte 

histórica privilegiada, pois, enquanto testemunho perdura e apresenta indícios de um 

acontecimento interpretado. Possui caráter conotativo-funcional que remete às formas de 

ser e agir do contexto no qual estão inseridas como mensagens. (LE GOFF, 2003 p. 538) 

   No entrelaçamento, das vias analíticas aqui, apresentado, pontua-se que toda 

imagem é histórica.  

Dessa forma, ao se problematizar os documentos visuais e abordar as imagens em 

suas dimensões formal, semântica e social, a historiografia careceu percorrer por diversas 

concepções e entendimentos: inicialmente passou pelas proposições dos formalistas, onde 

se destacam os exercícios reflexivos de Emanuel Kant (2000), Konrad Fiedler (1997) e Alois 

Riegl (1991); para os pioneiros das problemáticas plástico-visuais, sustentadas pelas tramas 

metodológicas da História da Arte; até os pensadores das sensibilidades e subjetividades do 

signos interrelacionados, os estruturalistas Roland Barthes (2000), Foucault (2006), Walter 

Benjamin (2001) e  Lévi-Strauss (1987).  

O percurso da historiografia, revela a complexidade da iconicidade histórica. 

 A desconstrução da centralidade do texto escrito, também recebeu interferencia de 

Pierre Francastel (1987), ao afirmar que nenhum complexo cultural pode ser reduzido 

apenas à expressão verbal.  

Toda manifestação cultural, também engloba o imagético, a imagem é importante 

expressão/conteúdo/cultural, que reserva ação cognitiva específica. É possuidora de lógica 

própria, imersa em sua historicidade. É reflexo do sistema de signos dessa realidade.  

Para Francastel (1987), existe um pensamento plástico e o historiador procura  

apropriar-se desse pensamento, analisando-o e trabalhando com imagens.  

Nesse sentido, desde o início deste texto, foram demandadas posturas teórico-

metodologica de caráter interdisciplinar e um locus interpretativo sobre como analisar as 

imagens fotográficas como documento da história.  

Em síntese, para a análise iconográfica, se requer diálogos entre o pesquisador e o 

documento. Aproximações e afastamentos, para o oferecimento da compreensão histórica 

que a proposta exige. Considerando a impossibilidade de reconstruir o passado, a análise 

iconográfica dos elementos icônicos, mesmo carregada do olhar do historiador, fornece 

identificação de um tempo, espaço, cultura e grupo social. Percepção sobre a intenção do 

fotógrafo, suas escolhas e decisões, além  das técnicas fotográficas, correntes estéticas da 

época, qualidade do material empregado, como papel, tipo de máquina utilizada e o 
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enquadramento do que foi retratado pelo criador da imagem. Todas essas pontuações 

alteram o sentido da imagem e a pretensa normalidade.  

O documento/fotografia abarca questões externas e internas que não podem passar 

desapercebidas. As externas marcam a sua historicidade, o que situa a imagem no espaço, 

tempo, sociedade, cultura, relações políticas e econômicas. Estão impregnadas pela 

temporalidade da imagem. É a datação e localização espacial. Os detalhes da composição 

imagética são secundários. 

 As técnicas internas, referem-se aos elementos inerentes às percepção e 

interpretação, como: Quem produziu a imagem? Quem foi produzida na fotografia? Qual 

grupo social ou cultural representa? Quais as intenções da fixação daquela ou outra 

imagem? Além das limitações tecnológicas, intenções e propósitos do fotografo e do 

fotografado e revisão das evidências históricas relacionadas. (SCHERER, 1996).  

A fotografia registra o fragmento de um fato ou acontecimento, mas também, como já 

foi explicado, é escolha, carregada de representações simbólicas dos códigos culturais de 

quem a produziu.  

Assim, para dar sequência à análise, deve-se realizar: estudo morfológico da 

estrutura da imagem, ou seja, dos atributos formais expressos na bimensionalmente 

assentados em um sistema de representação.  

Aprofundamentos sobre o contexto de produção e circulação da imagem, 

compreendendo as motivações do fotógrafo e condições materiais produzidas. A realização 

em céu aberto ou em estúdio altera a imagem, assim como, a destinação, apropriação e 

circulação da fotografia.  

Se forem de cunho jornalístico, presentes em jornais ou revistas, deve-se descrever 

em listagem, as repetições da imagem nas diferentes fontes jornalísticas. A fotografia da 

imprensa do final do século XIX e início do XX representavam o cotidiano das cidades e 

seus grupos sociais. O jornalista norte-americano Jacob August Riis (1848-1914), 

especialista em crônicas policiais, descobre o poder de persuasão da imagem fotográfica. 

Ele inaugura o documentário ilustrado, entrelaçando narrativas verbais e não-verbais.   

Riis, registrou grupos sociais pobres e ricos dos Estados Unidos da América do 

Norte.  

Entre seus temas, trouxe a e/imigração, o desemprego e a fome.   

Segundo os discursos dos médicos e juristas da época, reformistas e conservadores, 

os pobres eram classes perigosas. Ao relacionar a pobreza com o crime e preguiça, o 

fotógrafo colocava suas imagens a serviço das políticas de controle, disciplinarização, 

sanitaristas e higienistas.    
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 Assim, longe de ser um documento neutro, a fotografia cria formas de documentar a 

vida dos sujeitos das sociedades.  

Muito mais eficaz que a narrativa verbal, a fotografia vinculada nos jornais e revistas, 

não apenas informava o leitor, como propiciava ações emocionais, afetivas, racionais ou 

tradicionais diante das imagens. A imprensa ilustrada retratou os deslocamentos dos norte-

americanos para o Brasil. Documentou a Guerra de Secessão e divulgava notícias das 

possibilidades de refazer a vida nas novas terras.   

As imagens fixadas para serem reproduzidas em cartões postais e de visitas, além 

da imagem deve-se perceber o suporte texto verbal, inscrições e identificar recorrências 

temáticas e de composição. Essas ações favorecem a construções de sentidos vinculados à 

prática social, dos sujeitos que enviaram, criaram ou se apropriaram desses cartões. 

Os cartões de visitas traziam um retrato de cerca de 9,5X 6,0 cm, montado em um 

cartão rígido de 10x6,5 com.  

Os registros fotográficos aumentou por volta de 1888, quando o fotógrafo George 

Eastaman passou a comercializar o aparelho portátil, denominado de máquina de fotografar 

Kodak.  Pintores e desenhistas criaram o cartão-postal ilustrado feito a partr da fotografia. 

Partes das vilas e cidades foram registradas. Infinitamente mais econômicos que a 

fotografia, propiciaram o nascimento da era dos cartões postais. 

Esses cartões se tornaram objeto de desejo, pois mostravam lugares, cenas da vida rural e 

urbana, viagens de lazer dos grupos abastados e lugares históricos.  

 Kossoy diz que: 

Em 1899, quando do início da idade de ouro dos cartões postais, a 
Alemanha produziu 88 milhoes de unidades, seguida pela Inglaterra, com 
14 milhões, Bélgica com 12 milhões e França com 8 milhões. Em 1910, a 
França liderava essa indústria, produzindo nada mais, nada menos que 123 
milhões de postais. ( KOSSOY, 2010:30) 

 
   Os cartões –postais não ofereciam imagens-sintomas do belo, mas sim, das noções 

positivistas de progresso e civilidade. Tinham a função social de mostrar o moderno, e o 

exercício das práticas civilizadoras higienizadas do espaço público.   

            As construções arquitetônicas norte-americanas no Brasil, foram alvo dos produtores 

desses cartões.  

Consumidos como ícones que representavam o sucesso das famílias que viajavam 

ou habitavam os grandes centros urbanos, simbolizava um mundo ordenado por signos 

identificados pela noção de prazer e avanço. Possuíam dimensão pedagógica. 

Dentre as modalidades de fixação de imagens, o retrato é uma fonte privilegiada. A 

natureza polissêmica da fotografia, passou na história, pela confecção de retratos de 
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sujeitos isoladamente ou de família ou grupos sociais, homens públicos. É prova material, 

da existência humana, de memória.  

O retrato não pode ser compreendido como uma reprodução fiel de todas as 

particularidades do personagem retratado, não é o espelho dele, mas uma construção do 

fotógrafo, a partir do indivíduo diante de si.  

O fotógrafo captura e congela o retratado numa perspectiva especial. Situação que 

pode também, sofrer a interferência do desejo do próprio retratado. O trabalho artístico 

logra-se em ressaltar aspectos essenciais do personagem.  

 

 

Figura 1: Retrato de Neille Capps: garota norte-americana no Brasil. Fonte: Centro de Memória da 

cidade de Santa Bárbara d'Oeste.  

 

 

A fotografia da moça tomada em pose em primeiro plano, apresenta-se com 

iluminação centralizada na personagem e fundo escuro, a fim de realçar a nitidez da 

imagem.  A pose, assume o caráter de simulacro, o sujeito torna-se o modelo no jogo teatral 

das aparências.  

O fundo escuro busca resgatar, intencionalmente, a iconografia das pinturas 

neoclássicas e dos retratos aristocráticos. Segundo o ponto de vista tradicional, o retrato é o 

sujeito refletido e a tomada de consciência do rosto com centro da atenção.   

A pose é um artifício técnico que permite a construção de inúmeras máscaras. Para 

Barthes, a pose corresponde aos anseios do fotógrafo e o desejo do fotografado em 

oferecer a melhor imagem de si. A fotografia é um atestado preciso de presença.  
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A sensualidade feminina está presente nos cabelos soltos postos em um dos lados 

do rosto e ombro. A roupa clara remete significa a pureza da jovem. A apropriação do 

código normativo da pose, se promove a partir da ruptura com a ideia de coesão e unidade. 

Peter Burke (1994), em seu estudo sobre a construção da imagem pública de Luís 

XIV, assevera que a característica dos retratos investigou, invoca a consciente necessidade 

de ocultar, no retrato, a pessoa comum. Ato presente na imagem retrato da moça fixada 

pelo fotógrafo.  

A maioria das pinturas do rei Luís XIV, se enquadra no gênero a que 
os historiadores da arte chamam de ‘retrato solene’, construídas 
segundo a ‘retórica da imagem’ desenvolvida durante o 
Renascimento para a pintura de pessoas importantes. Nesses 
retratos solenes, a pessoa é geralmente apresentada em tamanho 
natural com os olhos do retratado estão acima dos olhos do 
espectador, para sublinhar sua posição superior. O decoro não 
permite que ele seja mostrado usando as roupas do dia-a-dia. A 
postura e a expressão transmitem dignidade” (Burke, 1994: 31). 

 
No retrato, o caráter ficcional e real da fotografia se revela, posto que nele, estão 

presentes o caráter símbolos ‘conotativos’. (FLUSSER, 1985, p, 8), que a imagem oferece 

ao receptor, e a intencionalidade do fotógrafo e do sujeito fotografado. 

A atividade criativa do artista, que registrou a garota norte-americana no Brasil, 

envolve reflexão em torno do self do retratado.  Essa sondagem exige que o pesquisador 

perceba o que o fotógrafo ostentou no self “aparente” ou “empírico” do retratado e no self 

“profundo” ou “essencial”. O rei e a garota norte-americana são os “seres representados” e 

se torna, “seres representantes” registrados.  

A pintura e fotografia recriam identidades fixadas entendidas como 

representatividade. O ser escolhe ser, e escolhe também o que parecer ser.  

O ato da pose é um exercício do processo de representações na fotografia, ali o 

sujeito reforça a encenação onde veste a máscara do eu, e mostra o que poderia ser a sua 

visão de si mesmo, ou ainda a visão que gostaria que os outros tivessem dele.  

O retrato oitocentista, é reflexo da sociedade industrial. Representa como o sujeito se 

insere no meio social. O que é capturado nunca é a identidade do indivíduo, mas sim, sua 

máscara social. 

Quando se trata de retratos de família (circulação reduzida), deve-se levar em conta 

o teor extremamente simbólico que está expresso no sentido de preservação de memória. 

Atenta-se para convenções culturais na escolha da cenografia e na pose dos sujeitos.  

Essas fotografias apresentam funções afetivas.  
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Figura 2: Fotografia da família Hawthorne – Protestantes norte-americanos. Fonte: Centro de 
Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste  

 

Segundo Bourdieu o álbum de família exprime uma recordação social. Funciona 

como rito de manutenção de poder e de integração dos novos integrantes da família com os 

antigos.  

Quando realizada em estúdio a imagem é ainda mais mediada pelo olhar de alguém 

de fora com seus critérios estéticos e condicionamentos técnicos.  

A fotografia da família Hawthorne, materializa em imagens as regras familiares, ritos 

sociais, relações de poder da época. É forma simbólica de representação pública do mundo 

privado. Nesse sentido é importante que se considere as informações do expectador sobre o 

contexto, cultural, social, político e econômico em que a família se encontra inserida. 

 O fundo fotográfico é o mundo privado da lar, ressaltando o papel simbólico da 

propriedade privada.  

A composição apresenta a metáfora da família integrada, reafirmada pela figura do 

pai de família, alocado à frente, sentado, olhando diretamente para o observador. É o 

patriarca e o provedor. A cor escura proporciona destaque e sensação de seriedade ao 

personagem. A criança sentada no colo, também com vestes escuras, sugere o sexo 

masculino.  

A feminina encontra-se em pé, atrás do marido e dos filhos, com expressão sóbria, 

simbolicamente representa a cuidadora da família. A roupa clara e recatada, remete à 
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pureza e delicadeza da mulher-mãe. A criança ao seu lado, também com vestes claras, 

sugere o sexo feminino. 

  A imagem apresenta a posição hierárquica das mulheres e dos filhos naqueles 

tempos, apesar de terem sido categorizadas pelos discursos médicos, higienistas e 

positivistas como rainhas dos lares, encontram-se em na última posição da escala 

hierárquica da família.  

Rigidez das posturas é sinal da artificialidade da situação gerada pela presença da 

máquina fotográfica e fotógrafo.  

Antes da observação da fotografia da família Hotson, cabe chamar a atenção para o 

recurso pictorialismo, um dos modos de conceber a imagem fotográfica da época. Trata-se 

do retoque da imagem para diminuir ambiguidades que a técnica fotográfica não escondia e 

aproximá-la a pintura. Muitos fotógrafos tinham sido pintores, sabiam, retocar as fotografias 

com lápis grafite, colorir com óleo e anilina.  

Intervenções, fotopintura, que encantavam a população menos privilegiada 

economicamente, também, desejosa em perenizar a imagem da sua família para 

posteridade.  

 

Figura 3: Retrato Ethel e David Macknight: fotografia faz referência às pinturas da Virgem 

Maria. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste  

 

 

Assim como na pintura das madonas de Rafaello o fotografo centralizou a temática 

na alegoria da Mulher/mãe.  
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A mulher é o centro e o grande enfoque que cria um jogo ambíguo de fundo-escuro, 

moldando-a e envolvendo-a. Nos signos que emprega, não há espaço para aceitação e 

comodismo e sim, um forte questionamento visual do que era ser mulher e mãe. A imagem 

incorpora o conteúdo social, cultural e político do século XIX, de modo que a mãe e a 

criança se tornam uma só realidade, um todo, uma unicidade.  

A figura realça-se sobre o fundo escuro, desperta sentido de organização, ordenação 

e estrutura. O espaço da fotografia mantém a divisão figura-fundo, concentrando-se na 

figura. 

Assim, a área que tem a função de fundo não só parece recuar em nossa percepção, 

como também recebe menos atenção. A ênfase nos olhos, circundados/delimitados 

sistematicamente e o brilho dos lábios, marca a imagem.  

Do rosto da mãe os olhos correm para o da criança com o escuro dos fundos 

circundando-os. Sabe-se que, o contraste de claro e escuro pode existir independente de 

um foco de luz, pois a luz articula uma vibração no espaço. Quanto mais intenso o contraste, 

mais visível é o efeito da vibração. Embora em cada contraste, os componentes claro e 

escuro apareçam intimamente interligados, reunidos tornam-se expressivos e não perdem 

seu caráter individual.  

Assim, a incidência maior de luminosidade nesta fotografia está na região mais clara, 

das roupas da mãe e da criança, nas peles dos rostos dos dois personagens um tanto 

pálidos (nas bochechas e no queixo), com nariz afunilado, delicado, evidenciado 

diagonalmente. Os lábios finos e delineados trazem características da origem norte-

americana e imigrante. A imagem é portadora de movimento direcional que contorna a 

cabeça da mãe, sinalizando um fechamento com o cabelo preso e escuro.  

O fotógrafo trabalhou substrato de rara beleza, no olhar, rosto/face da mãe e da 

criança remetendo o observador para algo de sagrado, desvelando o ideal de mulher 

durante o século XIX.  Com virtuosidade que envolve a cabeça com cabelos escuros e 

presos em uma espécie de manto que acoberta a feminilidade. O pescoço e tronco estão 

cobertos pela roupa branca pura e feminina do rostos/retratos. A imagens proporciona 

presença maternal, mulher mãe- zelosa, muitas vezes retratadas pela pintura como a 

Virgem Maria que traz o Menino Jesus em seu colo. 
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Figura 4: Retrato da família Hotson: patriarca ao centro, mostrando a hierarquia social. 

Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste  

 

   

Trata-se de uma imagem dos membros da família Hotson, composta por sete 

pessoas alocadas em meia lua na composição.  

As linhas de fuga e a triangulação convergem para a figura do patriarca, em 

reconhecimento à sua hierarquia social e familiar.   

As mulheres nas laterais e ao fundo reforçam os papéis femininos da época, ou seja, 

a posição da mulher/mãe e das filhas, traz os discursos e ciências médicas do século XIX, 

que atribuíam aos seus corpos às obrigações impreterivelmente de: servir o marido e filhos 

dando-lhe apoio e proteção. Ela está sentada ao lado do marido, é seu braço direito, as 

filhas estão dispostas logo ao fundo, em sinal de apoio e aos dois personagens masculinos.  

O retrato de família, acentua que os valores da família são assegurados por elas, 

que são elas que governam o lar objetivando alcançar uma vida agradável para todos os 

membros; desempenham a função de mediadora no interior da malha familiar, conciliando 

todos os integrantes do lar. O seu destino das mulheres era gerar corpos herdeiros, criá-los 

e protege-los dentro dos valores da sociedade patriarcal.  

As relações de poder aparecem, por meio, da centralidade masculinas do 

pai/patriarca e do filho/herdeiro. Os detalhes das mãos sobre o colo, roupas escuras e claras 

e olhares diretamente para o observador mostram distinção, seriedade e que eram pessoas 

de posses. A centralidade na figura do patriarca e a circularidade composta pelos outros 

elementos da família, são as pistas que reforçam os conceitos de família nuclear da época.  

Para compreender essa imagem/documento, entrecruzam-se conceitos e métodos 

do campo da História de família e da Cultura, que questionam o pensamento homogêneo e 
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problematizam a existência de múltiplos arranjos familiares na história. A metodologia da 

História de famílias, foi iniciada em França e batizada por duas grandes linhas teóricas - a 

demográfica centrada na história de populações locais - Louis Henry e Pierre Goubert, do 

Institute National des Etudes Demographiques e a ligada à história das mentalidades 

influenciada por Philippe Ariès.   

A primeira proporcionou subsídios para compreender os modelos de casamento e 

transformações populacionais e a segunda, a partir dos estudos de Philippe Ariès, a 

infância, família conjugal e a valorização da linhagem.   

A partir dos anos de 1964, a história de família ganhou força, com a elaboração de 

métodos específicos para a reconstituição de famílias. Estes estudos históricos tomaram 

como referência a identificação família nuclear/ sociedade urbano- industrial e predomínio 

da estrutura patriarcal.   

Este retrato de família, representa a família conjugal patriarcal, de grupo social 

abastado, na qual, a mulher, o casamento e a herança está presente. A disposição dos 

corpos acentua as posições hierárquicas dentro da família.  

O reconhecimento da complexidade das inúmeras representações e imagens 

simbólicas geradas pelos indivíduos no seio das sociedades e a crença de que cada grupo 

social possui suas próprias formas locais culturais e ao mesmo tempo globais (Schwarz, 

1994, p. 380), cria possibilidades de entender o corpo como um documento da sua formação 

social (BLUNDELL, 1993, p.2). Tal campo de estudo promoveu o encontro entre estrutura 

cultural, mediações de sociabilidade, ritualidade, expressões e representações, para em 

seguida trazer processos de transformações e permanências.  

Observar as posições dos corpos na imagem, é reconhecê-los como 

memória/documento das relações de poder, culturais e econômicas, de gênero, no cotidiano 

das sociedades (HALL, 1975 e WILLIAMS, 1977).  

Os discursos de corpo transmitem mensagens objetivas e subjetivas que se 

elaboram ao longo do tempo. São testemunhos diretos ou indiretos do passado/presente, de 

uma memória que se desejou perenizar, além da natureza comportamental dos indivíduos, 

construída por conjuntos de circunstâncias, crenças, costumes e relações imaginárias de 

poder e de gênero, que estruturam tanto os sujeitos no interior das sociedades quanto os 

seus olhares sobre suas próprias identidades (MERLEAU-PONTY, 1996).  

A disposição da imagem, acentua o ideal de família nas cidades do século XIX, 

respaldada na ordem, na aversão ao ócio e na construção de uma sociedade higienizada e 

positivista, visando o bem e o progresso.  

As filhas ao redor do pai e do irmão, são as protetoras dos “corpos das nações”. Elas 

deveriam estudar e receber educação primária para desenvolver a capacidade de exercer 
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corretamente as funções de esposa, mãe, administradora do lar e de educadora dos filhos.  

A educação realizada pelas mulheres era considerada, pelos discursos científicos e 

pelos positivistas, algo natural, pois afirmava que a família era a base de toda a formação do 

indivíduo, junto com o lugar do afeto e do trabalho comum. A mulher era o ser que 

desenvolveria as potencialidades inatas das crianças, tal como uma semeadora do campo 

que transforma a semente em árvore, em alusão ao jardineiro que cuida da planta desde 

pequenina para que cresça bem. (RAGO, 1991). 

 Nessa perspectiva, o retrato de família, realizado em estúdio, apresenta os corpos 

femininos com vestes sóbrias, cabelos presos e poucas joias em representação do controle 

dos indivíduos por um conjunto de regras prescritas para garantir a transmissão dos valores 

da descendência e dos bons costumes sem nenhum risco.  

O interesse pelo retrato remonta aos anos de 1854, quando Gaspard-Felix 

Tournachon, apelidado de Nadar, criou na cidade de Paris, um estúdio fotográfico. Charles 

Baudelaire, era um dos clientes do fotografo.   

Baudelaire, compreendia a arte moderna sempre em diálogo e articulação entre o 

avançado e arcaico. As permanências e as transformações em conjunto, é que permitem ao 

artista transcender o imediato do cotidiano e criar algo que perenize na história. A fotografia 

era por ele concebida como uma técnica, sem lastros com o passado, portanto, sem caráter 

de arte.  

A nova forma de olhar o mundo deveria dialogar com as tradições. Ao posar para 

Nadar, Baudelaire, passou a admitir que a fotografia não impediria o ideal artístico.  

O conceito de arte não se restringia aos estilos estéticos, pois, assim como na 

pintura moderna, a consagração da fotografia dependia do reconhecimento público do autor. 
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Figura 5: Alunas protestantes do Colégio Campinas. Fonte: Centro de Memória da cidade de 

Santa Bárbara d'Oeste  

 

 

 A fotografia, reproduzida por um fotografo brasileiro cosmopolita, de duas alunas 

protestantes norte-americanas do colégio Campinas, mostra reconhecimento da autoridade 

do fotógrafo no tocante a transcendência da imagem, dos muros do estúdio Nilklesen & 

Comp. Foi premiada em exposição na cidade de Paris no ano de 1889.  

A disposição equilibrada dos objetos atrás e na frente das duas garotas, 

proporcionam equilíbrio à composição da imagem.  

As roupas escuras e sóbrias, o espírito austero rígido proveniente da formação 

educacional e familiar das meninas, estão explícitos na imagem. As duas estudantes 

protestantes são de uma família de posses. Ser fotografada em estúdio, naqueles tempos, 

acarretava custo significativo. Além, disso, observa-se que estão usando sapatos e laços.  

O exercício da inferência associativa é marca indelével do historiador, artífice da 

decifração de sinais e pistas.  

As linhas de fuga do retrato, atraem o olhar do espectador para os detalhes das 

roupas, expressões dos olhares, diretos para quem observa e para as mãos da menina 

sentada segurando um livro e da menina em pé, voltada para baixo. O fotografo exprimiu 

fundamentos da pintura, na qual o retrato artístico representa. Ele condensou em imagem 

simbólica as qualidades das meninas protestantes.  
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Segurando um livro, apoiado sobre as pernas, as jovens sugerem delicadeza, 

cotidiano recatado, conjugada a uma vida com lustro intelectual. Aparentam interromper a 

concentração do leitura para indicar ao observador a importância do saber ler, em um país 

de maioria analfabeta, durante o século XIX.   

Os corpos das meninas são educados, disciplinados para o mundo moderno.  

Mostram polimento social, recato e refinamento do caráter. A fotografia contribui para o 

esforço da sociedade em identificar as mulheres com as esferas – privada e pública.  

A imagem não esgota o repertório do imaginário social feminino oitocentista de: 

Mulher-mãe, mulher-esposa, mulher-educadora e mulher-enfermeira foram algumas das 

principais representações da figura feminina na fotografia.  

As imagens das mulheres oitocentistas simbolizam a extensão das funções de cuidar 

para o mundo público.  

 

 

Figura 6: Enfermeira Agnes. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste.  
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Nos meados do século XIX, a inovação técnica da fotografia popularizou o retrato 

individual, retirando seu monopólio da oligarquia e alta burguesia brasileira. 

Aumentaram os estúdios e a fotografia comercial, e os demais componentes sociais 

do país puderam ser fotografados. Bastava ter os tostões necessários, para a fotografia ser 

realizada. Os estúdios atraiam a todos para se auto representarem e eram compostos por 

perfeitos cenários, com réplicas de obras de arte, tapetes, mesas, cortinas, instrumentos 

musicais, etc.  

Homens, mulheres e crianças dos segmentos médios e baixos puderam ser 

fotografados.  

Com isso, houve democratização dos signos fotográficos. 

O retrato da enfermeira protestante Agnes, faz parte dessa nova realidade. O 

fotografo estabeleceu a relação fotografia/pintura, propôs estética distinta daqueles cânones 

pictóricos em função da textura da imagem e jogo de luzes, mas assemelhou-a na 

disposição da imagem.  

O retrato traz consigo, em seu não dito, aspectos sociais do período, o trabalho 

feminino aceito socialmente, em substituição do trabalho de enfermeiro pelos homens. Até 

meados do século XIX, eram os enfermeiros que cuidavam dos pacientes e auxiliavam os 

médicos.  A representação fala das transformações dos espaços urbanos, tecnológicas, 

político e culturais daqueles tempos. As mulheres se apropriaram das profissões de 

educadoras e enfermeiras. Trabalhos que passaram a ser estendidos como da natureza 

feminina, a extensão do cuidar do mundo privado para o mundo público. 

  

Nesse período, tornou-se aceitável dentre as atribuições femininas 
no mercado de trabalho algumas tarefas, como a atividade do 
magistério, pois tinha como significado a “nobreza” de cuidar de 
alguém, qualidade inerente à mulher, e a profissão de enfermeira ou 
de parteira. Essas atividades não entravam em concorrência com as 
dos homens em termos intelectuais e não ultrapassavam os limites 
da segurança social, estabelecidos pelos positivistas e higienistas. 
(SCHWARTZ, 2017: 141) 

 
Essas profissões eram consideradas dignas e não perigosas para as mulheres. 

Portanto, cresceram significativamente, a partir da chegada das norte-americanas 

protestantes no Brasil, que em seu país já praticavam com sucesso. 

São Paulo do século XIX e início do XX, contava com os grandes hospitais, Santa 

Casa de Misericórdia, Hospital Militar e Beneficência Portuguesa ou Hospital São Joaquim.  

Os imigrantes protestantes, para serem atendidos com respeito, diante da cultura de 

um país que não aceitava o estranho, o diferente, percebem a necessidade de construir 
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escolas e hospitais.  Criaram e mantiveram o Hospital Samaritano. Segundo os 

registros/documentos do hospital, os médicos contratados eram provenientes da América do 

Norte, países onde o sistema Nightingale para formação de enfermeiras já estava 

funcionando desde 1860.  

Em 1873, a instituição preocupou-se em formar mulheres enfermeiras, à altura da 

Hospital, para ajudar os médicos. 

  

Fundado, pela comunidade presbiteriana de São Paulo, o Hospital 
Samaritano que, desde o início, tinha em serviço apenas 
enfermeiras. Dois anos depois, em 1896, no decreto nº 412, que 
aprovava o regulamento dos Hospitais de Isolamento do Estado, 
verifica-se que desaparecia o título de chefe dos enfermeiros, sendo 
substituído por uma enfermeira chefe. Também no relatório da 
diretoria do Hospital São Joaquim, referente ao ano de 1908, passa a 
ser defendida a substituição dos enfermeiros pelas enfermeiras. 
(MOTT, 1999:47) 

 

O primeiro diretor médico do hospital Samaritano, Dr Willian London Strain, contratou 

cinco enfermeiras inglesas, que chegaram na cidade de São Paulo, em 1894 para trabalhar.  

Maggie K. Grosart, inglesa, foi a enfermeira-chefe contratada, a partir de 1895. Entre 

as suas atribuições estava o controle e treinamento de enfermeiras. Esse treinamento era 

realizado no próprio hospital.  

O curso de enfermagem só se efetivou entre 1900 ou 1901. Segundo o relatório do 

ano de 1904, existiam preparadas e atuando como enfermeiras. antes de 1900, apenas 

cinco no país.  

A escola de enfermeiras do Hospital Samaritano seguia o Sistema Nightingale: com 

curso dirigido por enfermeiras, currículo com duração de três anos, sendo três primeiros 

meses de estágio probatório, aulas teóricas e práticas ministrado por enfermeiras e 

eventualmente por médicos. 

Muitas mulheres dos grupos sociais médios ou baixos viam na profissão alternativas 

para contribuir com a renda familiar, fugir do casamento sem amor, adquirir certa 

independência. Para as mulheres que careciam de ajuda de custo para os estudos, o 

hospital oferecia ajuda.  

As futuras alunas deveriam se dedicar para passar no processo seletivo, concorrido 

e valorizado.  

Os documentos revelam que a cada ano, aumentava o interesse das mulheres pelo 

curso, assim, a seleção das candidatas passou a ser ainda mais difícil e extremamente 

cuidadosa.  
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Em geral as aprovadas eram moças pertencentes as famílias alemãs, norte 

americanas e inglesas já nascidas no Brasil.  

As enfermeiras, em sua maioria eram solteiras ou viúvas e moravam, estudavam e 

trabalhavam no mesmo local. 

O retrato individual da enfermeira Agnes, aluna de família norte-americana, remete o 

observador aos papeis sociais, identidades, memórias do Hospital e transformações do 

trabalho feminino durante o século XIX. Para que a análise da imagem, não se torne 

efêmera, o pesquisador necessita se munir dos conhecimentos além da imagem em si.    

O fotografo, que provavelmente foi contratado pelo Hospital, agiu como mediador da 

cultura imigrante uniformizando a imagem e criando um padrão para as representações 

dessas enfermeiras.  

A imagem foi reproduzida em estúdio. Apresenta centralidade e equilíbrio. O foco de 

luz está centralizado na personagem. Percebe-se as teorias do século XIX, com relação às 

mulheres, moldurando a imagem, por meio, da delicada sensualidade da enfermeira, 

fisionomia e olhar, combinando com vestes sóbrias.  

A figura feminina vem embalada por ícones da vida urbana moderna e tradicional, ao 

mesmo tempo.  

O fotografo realça traços da individualidade feminina cultuada pelo imaginário social 

do século XIX. Período em que os atributos da mulher, eram identificados com as 

características de delicadeza, singela beleza, seriedade, honestidade e doação de si mesma 

para a família ou nação. Ressalta o padrão estético da mulher, cintura fina e marcada, pele 

clara e corpo longilíneo, atributos femininos consagrados pela literatura e pintura assentados 

no imaginário da época.  

 A fotografia apresenta códigos da pintura, na combinação dos tecidos das roupas da 

enfermeira, somados ao jogo de claro e escuro, sombras na parede ao fundo e expressão 

vaga e melancólica do olhar distante da personagem.   

Os olhos encontram-se em forma sígnica de aparência severa, com os componentes 

essenciais de uma mulher de descendência da sociedade de norte-americana, não faltando 

ao contexto, a cadeira e a mesa à moda da época.       
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Figura 11: Retrato das Enfermeiras Presbiterianas do Hospital Samaritano. Fonte: Centro de 

Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste  

 

 

 A imagem leva o observador ao mundo das mulheres trabalhadoras enfermeiras dos 

segmentos médios e descendentes de imigrantes norte-americanos presbiterianos do final 

do século XIX e início do XX.  

 Busca trazer as subjetividades dessas mulheres por meio, da seriedade da profissão 

e valores protestante presbiterianos.  

 Combina elementos que, na pintura, constroem a estética e equilíbrio da imagem.  

 Os cabelos presos, as mãos postas atrás do corpo ou sobre o colo remetem à 

política higienista do século XIX, que apregoava a disciplina, a ordem e valores 

comportamentais rígidos.  

 O fotografo conjuga no enquadramento e estética pictórica, condições sociais e 

educacionais com as de gênero. Ele cria um cenário no qual, as figuras femininas trazem o 

universo do século XIX e a história da enfermagem na cidade de São Paulo.  

 As posturas retilíneas das moças em pé e os olhares diretos, para o espectador 

desvelam o “empoderamento” e a importância consagrada pela profissão de enfermeira. 

 Os chapéus engomados dispostos nas cabeças e a alvura dos aventais ressaltam a 

inserção social e as exigências da profissão das retratadas. Parâmetros que trazem a 

sintaxe própria da fotografia.  
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 As articulações entre tradição e modernidade estão presentes na função dessas 

mulheres no território do mundo produtivo e público. São trabalhadoras estudadas e com 

uma profissão digna, em oposição às trabalhadoras domésticas. Não obstante, 

mantenedoras da construção histórica, social e cultural da função feminina de cuidar. 

 Revelam uma das faces do mundo feminino que cresce no período, o da identidade 

de mulher educadora, disciplinadora e cuidadora devotada ligada ao mundo do trabalho 

produtivo. 

 Percebe-se, nessa fotografia, o destaque à área dos olhos, abrindo-os frente ao novo 

universo feminino. As roupas como linhas demarcatórias do espaço envolvem, e 

proporcionam volume. Os lábios esboçam de forma delicada e sutilmente um sorriso, no 

sentido de não se fazer calar, como se as pessoas apresentadas trouxessem recado e ao 

mesmo tempo, um não dito. Linhas e formas se esvaem das cabeças para as roupas e 

espaço da frente do Hospital. Envolvem a mente do observador em alusão ou tentativa de 

dizer ao mundo daqueles tempos que as mulheres estavam se transformado. 

 A cognição que a imagem apresenta não mostra apenas expressão e liberdade de 

criação do fotografo. Passa pela corporeidade do ser humano, despertando e aguçando os 

seus sentidos 

 A Imagem não está nomeada, elas não têm nome e nem sobrenome, apesar de 

pertencerem a primeira escola criada para formação de profissionais de enfermagem em 

São Paulo, fundada em 1894, no Hospital Samaritano.   

 Esse documento fotográfico foi encontrado no acervo do Hospital, sobre o curso de 

enfermagem, dessa forma, deduz-se que eram presbiterianas.  

 A construção do Hospital acontece devido ao apoio e interesse dos membros da 

Igreja Presbiteriana, imigrantes protestantes e brasileiros republicanos, residentes em sua 

maioria em São Paulo.  

 O Hospital que aparece ao fundo, emoldurando a imagem, recebia pacientes sem 

posses e endinheirados, chamados de pensionistas. Não discriminavam ninguém pela cor, 

credo ou nacionalidade.   

 O desejo deles era criar uma escola para formação de enfermeiras evangélicas.   

 No Hospital Samaritano elas estavam sob as ordens de diretoras mulheres, que 

trabalhavam de enfermeiras, administradoras, escriturárias e contadoras no hospital. 

 As formas de comportamento exigidos para as mulheres são recriadas pela 

representação. A fotografia é aliada da pintura ao trazer aspectos da sociedade e da 

natureza retratada, durante o século XIX. 

 A fotografia funcionava como um dos suportes a corroborar com a naturalização da 

condição feminina. 
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 O fotografo trabalhou com contrastes e claro e escuro sabendo harmonizá-las no 

suporte, de modo que se mesclam, se fundem e dialogam entre si pelo viés das imagens ou 

personagens/objetos destacados na foto.  

 Percebe-se a constância das linhas que se originam nos aventais de cada mulher e 

ascendente direção às outras partes do corpo. Elementos que se mesclam, se permutam e 

se fundem pela força da imagem repleta de sensações e visões dúbias.  

 A composição permite enxergar o grupo em retrato frontal, perfilado, num jogo 

inteligente de formas imagéticas.  

 Resgata as figuras das mulheres na história da pintura, Madonas Cuidadoras Mães e 

Marias, em poética austera de acordo com o contexto e época. 

 

      

Figura 12: Fotografia de Wilber e Carolina Macknight. Fonte: Centro de Memória da cidade de 

Santa Bárbara d'Oeste  

 

  A fotografia é composta por tons claros e escuros. A família de imigrante norte-

americano posta ao centro toma quase a totalidade da imagem.  O contorno escuro das 

laterais, criado pelas mesas laterais e chão dá um tom pesado à obra.   

O chão escuro e a parede clara rodeiam a família como se estivessem em tristeza, 

angústia e apatia. As figuras centrais nos remetem ao ideal clássico de composição.  

Os personagens representam a pequena burguesia de imigrantes norte-americanos 

que no Brasil se estabeleceram para trabalhar e missionar. Remete o observador para o 

jogo de transformação passado/presente.  O passado duro e penoso dos colonizadores da 

América do Norte ressignificado para o presente nas novas terras, no Brasil.  
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A disposição do casal sentado frontalmente para o observador, com as mãos 

cruzadas e com espaço delimitado por duas mesas, envolve simplicidade e severidade da 

vida cotidiana da família de descendente dos primeiros protestantes norte-americanos 

protestantes da região de Santa Babara do Oeste, Estado de São Paulo.  

A imagem foi obtida no Acervo Municipal da Cidade e entregue ao Centro Histórico e 

Cultural Mackenzie. 

 O foco mantém as expressões do casal, seguido do enquadramento frontal, com 

plano de conjunto, como os pintores realistas faziam em suas telas. A imagem evidencia 

características rudes e envelhecidas do casal.  

Traça intensidade dramática e potencialidade expressiva nos tons escuros da s 

roupas. A mulher olha o observador com uma expressão interrogativa e melancólica. Sua 

blusa irradia luz na face. O homem, com o rosto voltado para o alto mostra as relações de 

poder masculina.  

A imagem estabelece a unidade na aparência destas figuras. Está demonstrada a 

consciência do conteúdo social tratado, a simplicidade das pessoas retratadas, apesar da 

casa ter sido arrumada para a apreensão da imagem.  

A casa como e as roupas simples da mulher, mostram a sobriedade desses 

imigrantes que atuavam como pequenos produtores das fazendas familiares, no entorno de 

Santa Bárbara d’Oeste e Americana.  
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Figura 13: Colégio Piracicabano. Fonte: Centro de Memória da cidade de Santa Bárbara d'Oeste. 

 

  

Esta imagem foi selecionada por causada arquitetura norte-americana do prédio do 

Colégio Piracicabano.  

Ela combina alguns elementos presentes nas grandes plantations do sul dos Estados 

Unidos – como a casa monumental que se destaca no conjunto da imagem. Ela representa 

o quadro social e político mais amplo, o exercício do poder da classe senhorial escravista, 

do sul dos Estados Unidos.  No Brasil, dentro do jogo do mando e desmando da sociedade 

oligárquica precisavam se apresentar como locais capazes de garantindo-lhes espaço para 

se inserirem positivamente nas hierarquias locais.  

No Vale do Paraíba Paulista (eixo Bananal-Lorena), onde, como parte do movimento 

de formação da zona cafeeira, quase todas as vilas e cidades foram criadas após a 
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independência, as grandes sedes das fazendas, e as construções das casas da grande e 

média burguesia, assumiram papel relevante na política.  

As casas monumentais, dispostas em quadra, constituíam um conjunto arquitetônico 

com uma enorme carga de representação.  

Assentadas no meio de uma vasta planície, circundada por um horizonte de 

montanhas cujo recorte se desenha com facilidade na imagem, a casa espaçosa e branca 

avulta dentro de um terreiro a grandiosidade dos povos que vieram para trazer a ordem e a 

civilidade para as terras Brasilis.    

A arquitetura clássica norte-americana funciona, como um dos principais vetores do 

poder social e político das comunidades locais. A associação visual opera-se dentro da 

lógica de compreensão, que eles trariam para o pais, civilidade e o modernidade.  

A mensagem é de grandiosidade no Vale do Paraíba.  

No sul dos Estados Unidos, onde as relações escravistas também foram apreendidas 

pela grade do paternalismo, as eram valorizadas. Tal concepção encontrou expressão em 

uma componente importante da arquitetura das escolas no interior do Estado de São Paulo. 

O pé-direito duplo de muitas delas traduzia, por si só, a hierarquia e o poder, o acesso ao 

balcão superior era restrito à alguns, e o acesso ao piso térreo, era feito por uma entrada 

independente. As paredes de tijolos aparentes e os alpendres típicos, desvelam a técnica e 

racionalidade trazida para o país. O material e o processo barateavam os custos. Tijolos 

eram baratos e fáceis de serem feitos, é argila tratada e expelida por processo de extrusão. 

Nos Estados Unidos da América do Norte, as casas eram tratadas, com processos para 

evitar corrosão, proteger contra cupins e humidade.    

  

Considerações Finais: 

   

 Assim, acredita-se que a confecção deste texto, advindo do projeto financiado pelo 

Fundo Mackpesquisa, os conteúdos aqui tratados, podem contribuir para que pesquisadores 

iniciantes ou de áreas distantes da história, interessados em utilizar fotografias em suas 

pesquisas, possam refletir sobre o uso desse registro/documento.  

 A leitura breve e sintética oferecida das imagens, deve abrir possibilidades de 

aprofundamentos e reflexões. A fotografia é polissêmica e sua absorção diversa, segundo 

códigos culturais de quem observa e analisa.  

 Mais do que oferecer um modelo de análise das fotografias, a intenção foi ressalta o 

cuidado que se deve ter com os elementos visuais e históricos do documento. Pretendeu-se 

chamar a atenção para os sentidos das imagens, atores sociais, e contexto histórico a que 

pertencem as imagens, o século XIX, no território do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 
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 A fotografia é uma construção cultural, carregada de códigos. As linhas tecidas 

procuraram costurar diálogo entre o visível e o invisível, entre o dito e não dito, nas 

imagens/documentos. 

 As fotografias apresentaram maneiras de sentir e pensar de quem fotografou e de 

quem foi fotografado. Mostram como a memória coletiva se constrói a partir de imagens e 

que cada um percebe e compartilha segundo seus padrões de comportamento e 

identidades. 

 Ao analisar as fotografias aqui, selecionadas o historiador deve fugir dos riscos da 

efemeridade. As variedades de propósitos que calçam as escolhas das imagens tornam-se 

uma realidade. 

 Apresentar a multiplicidade de discussões sobre a imagem como documento da 

história, equivale a dizer que esse texto, em hipótese alguma, pode ser colocado nos 

trabalhos de pesquisas como ilustrativos.  

 As imagens apresentam indícios de como era uma época, como os sujeitos sociais 

se comportavam e se apropriavam do seu presente. Quando encaradas como documento a 

ser analisado pelos pesquisadores, a imagem fotográfica se dessacraliza. Jogo de 

significados repleto de magias.  

 Ao se debruçar na análise, a dinâmica social que interfere na composição se opera. 

O pesquisador deve conhece-la, compreende-la e interpretá-la conjuntamente com a técnica 

e elementos da fotografia. As evidências históricas entrelaçam-se na composição.    

 No conjunto, este texto, percorreu por alguns teóricos da imagem e história da 

cultura no intuito de fornecer contato e percepção ao leitor sobre o uso desse documento em 

pesquisa. 

 Nesse sentido, ofereceu-se referenciais densos para o aprofundamento e ampliação 

da discussão em torno de como se deve trabalhar com iconografia, em especifico, a 

fotografia.  

 A intenção foi mostrar os cuidados que se deve ter ao utilizar esse 

registro/documento e abrir caminhos norteadores, pois, muitos trabalhos de pesquisas, 

ainda utilizam a imagem fotográfica, somente como ilustrativa. Percorreu-se, mesmo que 

brevemente, critérios teórico-metodológicos acerca da sua utilização e sobre a relação 

história e fotografia. 

 Diferentes correntes teórico-metodológicas foram apresentadas no intuito de 

subsidiar as decifrações das imagens.  

 Empenhou-se em definir a relação história conhecimento, fotografia e o oficio do 

historiador.  
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 Por inúmeras vezes entrelaçou-se o contexto histórico em que os personagens das 

fotografias viveram com a composição das imagens, como recurso de fixação de relevância 

da conectividade e relevância dessas informações.  

 Este livro, ousou abrir perguntas e ao mesmo tempo responder, sobre a natureza das 

imagens fotográficas e categorias analíticas voltadas para o estudo da iconografia saída da 

máquina fotográfica. Buscou-se apresentar diferentes estudos e concepções historiográficas 

sobre o uso da fotografia como registro/documento da história. 

Na ânsia de mostrar diferentes olhares e diálogos com o documento/fotografia 

também, tratou-se do conhecimento histórico, história e memória.  

.  
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Considerações finais do relatório 

As narrativas passadas, que se encontram em objetos, livros, revistas, jornais 

e outros impressos, permitiram reviver a história do Mackenzie e até mesmo 

conhecer detalhes desconhecidos. Ao lidar com a dimensão da narratividade, dos 

objetos e com a questão temporal, os pesquisadores traçaram um roteiro de 

desenvolvimento de ideias para melhor entendimento da estrutura desta pesquisa que 

assumiu o caráter interdisciplinar. 

Aspectos como o desenvolvimento do campus, a própria marca, os 

depoimentos de antigos professores, as datas e os eventos impotentes se tornaram 

registros e fontes que interessaram os pesquisadores. Uma vez escolhendo o 

percurso da pesquisa, exigiu-se a busca de argumentos teóricos e a menção de 

maior número de obras referenciais. Tais aportes foram incorporados na medida em 

se desenvolvia o Projeto de Pesquisa de cada membro integrante.  

Do ponto de vista do CHCM, os objetivos maiores são os de assegurar, 

proteger, preservar e proporcionar acessibilidade aos documentos/registros. Para o 

atingimento desses objetivos, o acervo encontra-se quase todo digitalizado35. 

Esses documentos/registros apresentam-se como fontes históricas de 

excelência. Exigem múltiplos saberes e conhecimentos como antropologia, 

sociologia, psicologia, semiótica, artes entre outras. O pesquisador torna-se um 

excelente ‘detetive’, para aprender a relativizar, compreender linguagens 

imaginárias, percepções mentais, decodificar sistemas de signos e de 

representações, decifrar vestígios em imagens figurativas, conhecer técnicas de 

artes, cultura material sem perder, jamais, a visão do conjunto e o contexto histórico, 

político, social e mental da produção dos documentos/registros. 

As buscas das estruturas simbólicas por trás dos acontecimentos históricos são 

marcas e pistas, que os pesquisadores podem fazer uso, principalmente para 

perceber os valores de ‘mundo’, temporalidades socioculturais.  

Fazer uso do documento/registro exige aprender a dialogar e decifrar os códigos 

implícitos e explícitos em seus interiores, a entender seus silêncios, seus 

                                                           
35 * Os dados obtidos aqui, estão no site do Mackenzie: disponível em: 

http://www.mackenzie.br/centro_historico.html. Acesso em: 16/06/2015. 

http://www.mackenzie.br/centro_historico.html
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significados, o sentido da vida e das ideais, ou seja, o sentido escondido de quem o 

produziu e de quem o analisa. Enfim, penetrar em seus significados passados e 

presentes. Qualquer documento/registro tem por trás todo um repertório repleto de 

continuidades e descontinuidades de histórias, permanências e transformações. 

O documento/registro foi considerado, nesta pesquisa, um instrumento de 

memória, um recurso, que proporcionou e mostrou símbolos fixados pelas 

permanências culturais; símbolos que se transformaram em movimentos da história 

e que, ao mesmo tempo, expressaram representações de emoção, sensibilidade e 

ideologia.  

Assim, foi possível realizar pesquisas a partir das fontes visuais, as quais 

ampliaram a relação da história, pois a iconografia possibilitou ler e interpretar a 

representação da organização social, dos valores morais e religiosos, os usos e 

costumes de determinado período e sociedade em que o Mackenzie estava inserido. 
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