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RESUMO 

 

O Mackenzie é uma centenária instituição educacional que, desde 1870, atua como agente de 

uma série de inovações pedagógicas no cenário da educação no país. Para preservar sua história 

criou, em 1997, o Centro Histórico Mackenzie – CHM, em função de manter viva e preservada 

a memória da instituição.  

Trabalhando numa perspectiva histórica e recorrendo a documentação inédita, propõe-se 

descrever, levantando os dados de sua criação, a intenção e objetivos do Centro Histórico 

Mackenzie, dando ênfase aos episódios do período de 1997 a 2015. O interesse está direcionado 

para se levantar as razões e motivações de se preservar a memória institucional. As hipóteses 

iniciais apontam para o levantamento dos objetivos do Centro Histórico Mackenzie, sendo sua 

criação realizada por força de lei ou por questões de natureza ideológica, e qual é sua função 

atual, tornando-o um efetivo Centro de Memória. 

Para a consecução do objetivo, o trabalho está estruturado em duas partes. A primeira parte 

descreve o que é o Centro Histórico Mackenzie fazendo um resgate da documentação de sua 

criação, incluindo o levantamento dos objetivos traçados e apresentando as atividades 

desenvolvidas. 

A segunda parte trabalha a questão do resgate da memória institucional, apresentando com mais 

detalhes o Projeto Memória Mackenzie e, por meio do resgate da história oral, os relatos de 

duas entrevistadas antigas mackenzistas: Tatiana Belinky e Zilda Sampaio Perroni, que com 

seus depoimentos auxiliam na compreensão de quais fatores constituem a memória 

institucional. 

Na conclusão, dá-se por demonstrada a tese de que o Centro Histórico Mackenzie se tornou um 

estratégico local gerenciador do conjunto documental histórico, com uma relevante 

contribuição para a manutenção da memória institucional.   

 

Palavras Chave: Centro Histórico Mackenzie, Memória Institucional, História oral. 
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ABSTRACT 

 

Mackenzie is a centenary educational institution which, since 1870, has been acting as the agent 

of a series of pedagogical innovations in the educational scenario of the country. In order to 

preserve its history, it created in 1997 the Mackenzie Historic Center – CHM, aiming to keep 

the history of the institution alive and well-maintained.  

Working on a historical perspective and resorting to unpublished documentation, we propose 

to describe, by raising data of its creation, the intentions and goals of the Mackenzie Historic 

Center, emphasizing events on the period between 1997 and 2015. The main interest is to 

identify the reasons and motivations for the preservation of the institutional memory. The initial 

hypotheses peer over the objectives of Mackenzie Historic Center, with its creation being either 

by force of law or by ideological reasons, and to its current function, which makes it an effective 

Memory Center.  

In order to fulfill the objective, this research is structured in two parts. Firstly, it describes what 

Mackenzie Historic Center is, retrieving documentation of its conception, including the goals 

set and presenting the developed activities.  

Secondly, it addresses the issue of the salvage of institutional memory, presenting more 

detailedly the project “Projeto Memória Mackenzie” (Mackenzie Memory Project) and, through 

the retrieval of oral history, the reports of two former Mackenzie students: Tatiana Belinky and 

Zilda Sampaio Perroni that contribute, with their interview, to the understanding of the factors 

that constitute the institutional memory. 

In the conclusion, it is considered attested that the Mackenzie Historic Center has become a 

strategic managing place of the historic documental collection, with relevant contributions to 

the preservation of the institutional memory.  

 

Key-words: Mackenzie Historic Center, Institutional Memory, Oral History. 
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1. Introdução 
 

O Mackenzie é uma centenária instituição educacional que, desde 1870, atua como agente de 

uma série de inovações pedagógicas acompanha e influencia o cenário da educação no país, 

tendo como uma de suas principais preocupações o ideal de formar cidadãos com capacidade 

de discernimento, com critérios e condições para fazer a leitura do mundo em que vivem e aptos 

a intervir na sociedade da qual fazem parte.  

Ao longo de sua existência, em mais de 145 anos, tornou-se reconhecida pela tradição, 

pioneirismo e inovação na educação, o que permitiu alcançar o posto de uma das renomadas 

instituições de ensino que contribuem para o desenvolvimento científico e acadêmico da nação. 

Esta centenária instituição contribuiu diretamente com a construção da história do país e, desde 

sua fundação, também se preocupa com a preservação de sua memória.    

Para preservar a história e manter viva a memória da instituição foi criado, em 1997, o Centro 

Histórico Mackenzie – CHM e em 2012 passa a ser chamado de Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie – CHCM. Está localizado hoje no Edifício Mackenzie, construído entre os anos de 

1894 e 1896 para ser o primeiro estabelecimento privado de ensino de engenharia no Brasil, 

sendo hoje o símbolo do Mackenzie e tornando-se parte da própria narrativa da educação da 

cidade de São Paulo e do país.  

Sua marcante história, uma instituição educacional centenária que apresenta em seu cerne a 

indissociabilidade dos temas educação e história da cultura, foi a fascinante essência que 

despertou o interesse por pesquisar e registrar os fatos que corroboram para a compreensão da 

memória institucional, por meio do resgate da história oral.   

Servindo de inspiração para o início da pesquisa, que se propõe a descrever um breve relato da 

história do Centro Histórico Mackenzie, daremos ênfase aos episódios do período de 1997 a 

2015, ocasião em que foi efetivamente instituída a necessidade de se manter viva e preservada 

a memória da instituição e sua contribuição para a educação no país; levantaremos nos relatos 

dos entrevistados do Projeto Memória, aspectos que auxiliarão na compreensão de quais fatores 

constituem a memória institucional, ressaltando a importância de preservá-la. 

É fato que a proximidade com a instituição e com o espaço a ser estudado fez com que meu 

olhar para o objeto da pesquisa se expandisse, influenciando no direcionamento da escolha do 
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tema e contribuindo positivamente para que se consiga desenvolver uma reflexão aprofundada 

e crítica sobre o tema. 

 

 

 

Vista da fachada e da lateral direita do Edifício Mackenzie, cruzamento das ruas Maria Antônia 

e Itambé, com circulação de pessoas e veículos. 1.912, São Paulo, SP.  

Fonte: Acervo CHCM  
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1.1 Tema 

O tema escolhido como objeto de estudo tem a intenção de registrar a criação do Centro 

Histórico em uma centenária instituição educacional, levantar quais foram os objetivos traçados 

quando da sua constituição e quais aspectos contornam a memória institucional. A ação de 

pesquisa documental, bibliográfica e história oral tem como fio condutor a busca de respostas 

para a seguintes questões, que confrontam o pesquisador: 

Como foi constituído o Centro Histórico Mackenzie, qual sua atual 

função e quais aspectos, levantados pelos entrevistados do Projeto 

Memória, resgatam e justificam a preservação da memória 

institucional? 

 

Para fundamentar o desenvolvimento do tema proposto “Centro Histórico Mackenzie - 

Memória Institucional”, utilizaremos o método de pesquisa qualitativa e exploratória, com a 

investigação do conceito de memória para a construção e validação de nossa pesquisa, além 

dos documentos referentes à sua constituição (relatórios, comunicados internos, atos da 

reitoria, projetos, etc.) e os relatos colhidos no projeto memória, registro de história oral, que 

servirão como referencial para corroborar a importância de tal criação deste centro.  

Justificamos a escolha do referencial acima descrito para fundamentação teórica pois nossa 

pesquisa permeia os conceitos de memória: 

A produção deliberada de novos lugares da memória não é mais uma ação da 

memória, mas sim da história, uma vez que todos os grupos sociais passam a 

reivindicar um direito à história e, portanto, ao próprio passado. Poderíamos 

dizer, inclusive, que começa a existir uma progressiva desprofissionalização 

da história, na medida em que sua produção deixa de ser atributo unicamente 

de historiadores, para se transformar em uma prática reivindicada por 

inúmeros grupos sociais em suas lutas pela preservação da identidade e pela 

defesa de seu patrimônio cultural. (DECCA, 1992, p. 132) 

 

Utilizaremos o autor Thompson, que trabalha com a conceito de que o mundo sócio histórico é 

um campo-sujeito construído pelas pessoas no curso rotineiro de suas vidas, por meio de formas 

simbólicas, as quais define como um amplo escopo de ações e falas, imagens e textos. Estão 

constantemente interpretando essas ações, falas, imagens e acontecimentos ao seu redor e 

refletindo sobre eles; por isto, a pesquisa social realiza uma re-interpretação. A análise ainda 

pode conter uma dimensão propositiva, ou seja, uma contribuição para o campo-sujeito que 

investigou. A Hermenêutica da Profundidade, segundo Thompson (2001, p. 363): “[...] 



4 

 

resumidamente, é o estudo da construção significativa e da contextualização social das formas 

simbólicas”. 

Assim, trabalhando numa perspectiva histórica e recorrendo a documentação inédita e às 

metodologias hermenêutica da profundidade e registro da história oral, o interesse está 

direcionado para se averiguar os fatos que corroboram para: 

1. Registrar o contexto de constituição e seus objetivos do Centro Histórico Mackenzie, 

optando por manter viva a memória e preservar o patrimônio histórico de uma 

centenária instituição educacional. 

2. Entender, por meio do levantamento da documentação de instituição do CHM, quais 

seus objetivos: Museu, Centro Histórico ou se ele se tornou um Centro de Memória. 

3. Resgatar os fatores, por meio do levantamento de dados coletados no Projeto Memória 

realizado com antigos mackenzistas, que permitem o entendimento da memória 

institucional. 

Pretende-se levantar dados e documentos de implantação do Centro Histórico Mackenzie, sua 

criação e seus objetivos, elucidando qual sua categorização conforme sua função para deixar o 

registro a servir como alicerce para as tomadas de decisão da utilização do espaço, com base no 

levantamento do cerne de suas atividades.  

Com o levantamento da documentação de sua constituição, elucidar qual sua atual função pois 

esta não se apresenta clara: no nome consta Centro Histórico, o que remete a um museu; porém 

nos documentos de sua constituição consta a salvaguarda de seu acervo arquivístico, 

bibliográfico e museológico, assim como o estímulo à pesquisa e a criação de uma área cultural 

ativa. Os conceitos se confundem e se fundem, sendo necessário o levantamento da 

documentação e análise das atividades desenvolvidas para se, então, saber qual a verdadeira 

função do Centro Histórico Mackenzie, localizado no Edifício Mackenzie, que servirá também 

como material para pesquisa para outras instituições que estão na mesma fase de implantação 

de um espaço com o intuito de se preservar sua memória, estando disponível para toda a 

sociedade.  

Uma das atividades desenvolvidas pelo Centro Histórico Mackenzie, desde sua criação, foi o 

Projeto Memória, registrando por meio de entrevistas as experiências vivenciadas por antigos 

Mackenzistas, disponibilizadas para pesquisadores possibilitando analisar aspectos citados 
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pelos entrevistados que podem enriquecer as pesquisas, uma vez que os depoimentos obtidos 

permitem verificar pontos de vista que os registros tidos como oficiais não ressaltaram. 

A relevância social está associada, metodologicamente, à revisão da literatura referente ao 

conceito memória, ao entendimento do que é o Centro Histórico da instituição, seus objetivos 

e sua atual função, e ao levantamento dos depoimentos analisados - oriundos do Projeto 

Memória – que fundamentam e justificam a existência de um espaço destinado à preservação 

da memória institucional, o qual se desenvolve numa perspectiva crítica e reflexiva. Também 

se justifica quando do resgate do projeto Memória, utilizando algumas de suas entrevistas para 

a produção de um conhecimento inédito, para disponibilizar para a sociedade seus resultados. 

Foram feitas entrevistas com diversos Mackenzistas que vivenciaram e relatam a relação entre 

suas vidas e o Mackenzie. A categorização das entrevistas e o resultado desta pesquisa tornam-

se um trabalho inédito e desafiador.  

Manifesta-se também no aspecto da atualidade de que se reveste o tema, na perspectiva de se 

traçar fatores marcantes no levantamento da Memória institucional, utilizando-se da história 

oral para validar e tornar-se o eixo norteador da pesquisa.  

 

Dirigentes do Mackenzie College, 1.910. Foto tirada em frente ao Edifício Mackenzie.  

Fonte: Acervo CHCM 
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1.2 Justificativa 

A presente pesquisa, que se expressa por meio de Dissertação de Mestrado, surge da 

proximidade da pesquisadora com a área a ser estudada. Estando na coordenação do Centro 

Histórico Mackenzie desde o ano de 2012, foi notada a lacuna a ser pesquisada: Documentar o 

processo de criação e os objetivos do Centro Histórico 

Mackenzie e resgatar o papel da memória para a criação 

do sentimento de identidade institucional, 

fundamentando a relevância de se manter a memória 

preservada.  

Não existe hoje nenhum documento que deixe 

registrado todo o processo de criação do então CHM, o 

que muitas vezes o deixa à mercê de entendimentos 

equivocados de suas funções e utilização de seus 

espaços. Resgatar, na escala do tempo e espaço esses 

elementos, constitui desafio intelectual irrecusável, 

preenchendo uma lacuna de acervo bibliográfico e 

documental decorrente da omissão de pesquisa 

anterior.  

Desse modo, justifico meu envolvimento profissional e ético com o tema proposto, o que amplia 

as possibilidades de desenvolver reflexões autônomas e aprofundar as pesquisas contribuindo 

para um resultado efetivo. Assim, presto minha homenagem a esta centenária instituição que 

muito contribuiu na minha formação acadêmica, profissional e pessoal – onde aprendo, 

desenvolvo minhas atividades profissionais e tenho a oportunidade de retribuir deixando um 

importante registro da história da instituição para os membros da administração desta 

conceituada instituição, pesquisadores e a comunidade Mackenzista. 

O ingresso no Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, que apresenta uma proposta 

de produção acadêmica com base no conhecimento interdisciplinar, foi o veículo utilizado para 

se ter direcionamento e conseguir traçar o escopo deste trabalho, que abrange as áreas de 

pesquisa Educação e História da Cultura, atuando nas linhas de Culturas e Artes na 

Contemporaneidade e Linguagens e Tecnologias, desenvolvendo uma pesquisa de cunho 

histórico-crítico das linguagens nos processos de comunicação humana e seu impacto na área 

da história e da educação, tendo como eixo o registro da história Oral. A interdisciplinaridade 

 

Janela do Edifício Mackenzie 

Fonte: acervo CHCM  
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do tema é investigada por meio de pesquisas bibliográficas e o levantamento da história oral, 

que propagam esses conhecimentos. 

O tema se relaciona também com a linha de pesquisa “Formação do Educador para a 

Interdisciplinaridade” pois, ao registrar a história do Mackenzie com a criação do seu Centro 

Histórico, explora múltiplas naturezas (histórico-cultural, acadêmico, político, entre outras). A 

segunda linha de pesquisa à qual está relacionada é “Cultura e Artes na Contemporaneidade”, 

pois embora não haja uma investigação primordialmente artística, o impacto do Mackenzie ao 

desenvolver e utilizar os espaços do edifício para disseminar sua história por meio de 

exposições temáticas utilizando obras de seu acervo, certamente impacta na cultura da educação 

e ensino da sociedade paulistana. Outra vertente é apoiar o corpo discente e docente a exibir 

suas obras na sala de exposições temporária do CHCM.  

Assim a relevância em se levantar os elementos que compõem a memória institucional, 

resgatando conceitos sobre memória e documentos que corroborem para o entendimento da 

implantação do CHM servirão como fonte de informações para validar e embasar a pesquisa. 

A observação e categorização das entrevistas deve ser estendida para a questão do cruzamento 

entre a realidade interna e externa, respectivamente, pessoal e institucional.  

A utilização dos depoimentos obtidos no projeto memória, utilizando as metodologias 

hermenêutica da profundidade e história oral, por meio do estudo das entrevistas realizadas 

durante os anos de existência do projeto no Centro Histórico Mackenzie - CHM, que relatam 

as experiências vivenciadas por pessoas, antigos mackenzistas, será utilizado como 

instrumental para verificar os diversos pontos de vista que certos fatos podem suscitar, além de 

dar um entendimento mais concreto e próximo da dinâmica desse grupo social, além da relação 

de sua trajetória com o Mackenzie ao longo dos tempos.  
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1.3 Hipóteses 

O projeto de elaboração para implantação do Centro Histórico teve início no ano de 1.996, 

exatamente no ano em que completava 100 anos da construção do Edifício Mackenzie.  

A primeira hipótese, ainda preliminar, admite que as razões motivadoras foram as de atender 

as exigências do CONDEPHAAT devido ao tombamento do edifício no ano de 1993, conforme 

Anexo B, que exigia a preservação do mesmo com rígidas restrições em seu uso, conforme 

Decreto Lei 149, de 15 de agosto de 1969 que dispõe sobre o tombamento de bens, para a 

proteção do patrimônio histórico e artístico estadual e decreta: 

Artigo 1.º - A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo promoverá, mediante 

proposta do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico 

do Estado, o tombamento de bens, móveis ou imóveis, encontrados em seu 

território, cuja proteção, preservação ou conservação sejam de interesse 

público em razão de seu valor estético ou histórico.  

§ 1.º - O tombamento dos bens imóveis será averbado à margem da respectiva 

transcrição de domínio e dos móveis transcrito no Registro de Títulos e 

Documentos.  

Artigo 4.º - Qualquer reparação ou modificação em bem tombado deverá ser 

previamente autorizada pela Secretaria de Cultura. Esportes e Turismo, 

mediante notificação feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

Artigo 5.º - O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Turístico do Estado, da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, fará 

verificar, periodicamente, o estado de conservação do bem tombado.  

Artigo 6.º - O descumprimento de qualquer das obrigações impostas pelo 

presente decreto-lei acarretará multa de 1% (um por cento) a 20% (vinte por 

cento) do valor do bem tombado, a juízo do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Turístico, da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, 

sem prejuízo de eventual responsabilidade funcional, criminal ou civil. 

(Decreto Lei 149, de 15 de agosto de 1969) 

Por razões a se descobrir, essa versão se justifica pelo Mackenzie ter, por força de lei, que 

apresentar um projeto sólido para utilização do imóvel tombado, submetido à aprovação do 

CONDEPHAAT.  

A segunda hipótese, provisória, aceita a forte influência da tradição galgada na ética calvinista, 

admitindo que as razões determinantes foram de natureza ideológica. Preservar a história não 

apenas do Edifício Mackenzie, mas da centenária instituição que tanto enaltece seus mais de 

146 anos de existência, sempre relembrando seu início com a chegada ao Brasil do casal George 

Whitehill Chamberlain e Mary Annesley Chamberlain, missionários presbiterianos: 
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Chamberlain e Mary moravam no bairro da luz, e foi na casa deles que, em 

1870, abriu-se uma escola primária. Podemos dizer: ali começava o 

Mackenzie. Início modesto, com apenas três crianças. Mas Mary Annesley 

Chamberlain, além de boa professora, era excelente contadora de histórias. 

Outros alunos foram aparecendo. Novo jeito de aprender, aulas mistas, 

ausência de preconceitos sociais, raciais e religiosos – a escola só faz crescer, 

e George recebe apoio da Junta Missionária presbiteriana de Nova York para 

que a iniciativa pedagógica ganhe mais espaço. (MACKENZIE EM TRÊS 

SÉCULOS, p. 15) 

Os princípios protestantes e a cultura americana tiveram forte influência na forma de gestão do 

Mackenzie com a valorização da guarda de toda a documentação de constituição da instituição 

arquivada de forma muito precisa. Tais documentos estão até hoje preservados e devidamente 

arquivados. Para se manter e preservar o acervo, seria necessária a constituição de um setor 

responsável pela guarda e conservação deste material.  

A terceira hipótese, que se revelou a hipótese final da pesquisa foi a de que ao se analisar os 

objetivos traçados quando da criação do projeto de constituição do Centro Histórico Mackenzie, 

e os caminhos percorridos até hoje e sua atual função, este vem se tornando um Centro de 

Memória, e não simplesmente um local onde se tem a custódia de documentos.  

Segundo Camargo,  

A ideia de que os centros de memória são um misto de arquivo, biblioteca e 

museu – e que extraem dessa mistura novas funcionalidades – não se esgota 

no inventário de suas afinidades e diferenças. É preciso verificar até que ponto 

constituem um espaço institucional realmente novo, no âmbito das 

organizações, reflete as profundas alterações ocorridas no mundo 

contemporâneo. (CAMARGO, 2015, p. 29)  
 

O Centro Histórico Mackenzie tornou-se um local gerenciador do conjunto documental 

histórico e essa hipótese será explorada juntamente com as anteriormente apresentadas, por 

meio do levantamento de documentação específica, explorando o referencial teórico e pela 

análise de entrevistas do Projeto Memória Mackenzie, projeto criado quando da instituição do 

Centro Histórico Mackenzie como forma de manter essa dinâmica de preservação ativa até os 

dias atuais, sem perder fatos importantes no decorrer da existência da instituição.   

Nas entrevistas a preservação da memória, não só do início da instituição, mas de todo esse 

trajeto de existência e a comprovação de sua importância serão analisadas aqui por meio do 

resgate da lembrança nas entrevistas de duas antigas Mackenzistas.  
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1.4 Metodologia  

Iniciaremos o projeto com o levantamento de dados da história da instituição, direcionando a 

pesquisa para o setor a ser estudado: o Centro Histórico e Cultural Mackenzie, com posterior 

revisão bibliográfica dos conceitos de memória e análise de entrevistas de pessoas que tiveram 

um forte vínculo com a instituição e deixaram seu depoimento registrado no Projeto Memória 

Mackenzie. 

 

Pretende-se, a partir da revisão da literatura, utilizar o método de pesquisa qualitativo e 

exploratório, por meio de levantamento bibliográfico e material interno da instituição que 

abordam a temática proposta tais como relatórios anuais da presidência, comunicados internos, 

atos da reitoria e demais materiais disponíveis. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa 

opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para 

todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos 

recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que 

o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos 

e crenças contaminem a pesquisa. (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

 

Utilizaremos também o material existente no acervo do CHCM, entrevistas realizadas no 

contexto do Projeto Memória, feitas com pessoas que tiveram experiências com o tema 

pesquisado e posterior análise dos exemplos que foram levantados e contribuem para 

compreensão do tema.     

Tendo sido formulada provisoriamente, a questão inicial necessita ter certa 

qualidade de informações sobre o objeto em estudo e encontrar a melhor forma 

de abordá-lo. Esta é a função do trabalho exploratório. Este se compõe de duas 

partes, que podem ser realizadas paralelamente: a leitura, como vimos acima, 

e a coleta de informações através de entrevistas, documentos, observações. As 

leituras servem primeiramente para nos informarmos das pesquisas já 

realizadas sobre o tema e obtermos contribuições para o projeto de pesquisa. 

Graças a essas leituras, o pesquisador poderá evidenciar a perspectiva que lhe 

parece mais pertinente para abordar seu objeto de estudo. A escolha das 

leituras requer ser feita em função de critérios precisos: ligações com a questão 

inicial, dimensão razoável de leituras, elementos de análise e interpretação, 

abordagens diversificadas, tempo consagrado à reflexão pessoal e às trocas de 

pontos de vista. Enfim, os resumos corretamente estruturados permitirão tirar 

ideias essenciais dos textos estudados e compará-los. As entrevistas e 

observações completam as leituras. Elas permitem ao pesquisador tomar 

consciência dos aspectos da questão que sua própria experiência e suas leituras 

não puderam evidenciar. As entrevistas ou observações exploratórias podem 
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preencher essa função quando não são muito diretivas, pois o objetivo não 

consiste em validar as ideias preconcebidas do pesquisador, mas em encontrar 

outras ideias. Três tipos de interlocutores são interessantes para desenvolver 

essas técnicas: especialistas científicos sobre o tema em estudo, informantes 

privilegiados e pessoas diretamente envolvidas. Ao final desta etapa, o 

pesquisador poderá ser levado a reformular sua questão inicial de modo que 

ela leve em conta o trabalho exploratório” (QUIVY & CAMPENHOUDT, 

1995, p. 44). 

 

Para delimitar o escopo faremos um recorte temporal de pesquisa que será o período de 

instituição do Centro Histórico Mackenzie (1997-2015). Analisaremos duas entrevistas 

realizadas entre os anos de 1997 e 2007, no contexto do Projeto Memória por meio do 

levantamento da história oral, metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas 

gravadas com sujeitos que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, 

modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea realizadas com antigas 

Mackenzistas (alunas) que tiveram vivência na instituição durante o primeiro centenário de sua 

existência, instrumento capaz de fornecer informações adequadas e necessárias para testar as 

hipóteses.  

Optamos por utilizar os depoimentos completos disponíveis para consulta, e fizemos um recorte 

no gênero feminino. Grande parte do material do Projeto Memória Mackenzie que o CHCM 

tem para pesquisa está em vídeo VHS e alguns em fita cassete. Também nos deparamos com 

muitas entrevistas sem a gravação e transcrição na integra, estando alguns projetos apenas com 

o material já editado arquivado. Assim o recorte foi se estabelecendo: foi escolhido para 

delimitar o escopo utilizar o material que estivesse mais completo e disponível para pesquisa. 

O recorte gênero feminino foi estabelecido pois no início não tínhamos o conhecimento de 

entrevistas com mulheres e tivemos a grata surpresa de encontrar o material completo das duas 

pesquisadas, mackenzistas que trazem histórias bem singulares de ingresso aos estudos, em um 

período em que o número de mulheres era inferior ao dos homens, cujo material estava 

disponível para consulta.   

Analisar o depoimento de pioneiras que participaram da construção da história do Mackenzie e 

de São Paulo, conhecendo sua trajetória e importantes aspectos levantados por elas nos traz a 

reflexão sobre a importância de se manter preservada e viva esta memória. 

Para a análise das entrevistas utilizaremos sua categorização, cuja pesquisa investigará fatores 

que justificam a preservação da memória institucional do Mackenzie, segundo as lembranças 

de pessoas que fizeram parte dessa história. 
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A fonte oral acrescenta uma dimensão viva, trazendo novas perspectivas à historiografia, pois 

o historiador, muitas vezes, necessita de documentos variados, não apenas os escritos. De 

acordo com Alberti,  

[...] a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas sobre temas 

contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto, isto é, que a 

memória dos seres humanos alcance, para que se possa entrevistar pessoas que 

dele participaram, seja como atores, seja como testemunhas. É claro que, com 

o passar do tempo, as entrevistas assim produzidas poderão servir de fontes 

de consulta para pesquisas sobre temas não contemporâneos. (ALBERTI, 

1989: 4) 

 

Para validar a pesquisa também utilizaremos a teoria da “Hermenêutica da Profundidade” 

explorada na obra de Thompson (2011), que afirma:  

Por mais rigorosos e sistemáticos que os métodos da análise formal ou 

discursiva possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma construção 

criativa do significado, isto é, de uma explicação interpretativa do que está 

representado ou do que é dito. […] o processo de interpretação vai além dos 

métodos da análise sócio-histórica e da análise formal ou discursiva. Ele 

transcende a contextualização das formas simbólicas tratadas como produtos 

socialmente situados, e o fechamento das formas simbólicas como 

construções que apresentam uma estrutura articulada. As formas simbólicas 

representam algo, elas dizem alguma coisa sobre algo, e é esse caráter 

transcendente que deve ser compreendido pelo processo de interpretação. 

(THOMPSON, 2011, p.375-376) 

 

 

Assim, o método da Hermenêutica da Profundidade trata da interpretação de um campo já 

interpretado pelos sujeitos estudados, que constituem o mundo sócio-histórico e, por isso, essa 

interpretação é, ao mesmo tempo, uma reinterpretação. Isso significa que o movimento de 

interpretação/reinterpretação permeia toda a análise hermenêutica.  

 

Para melhor compreensão faremos uma análise geral das entrevistas, com ênfase na análise 

discursiva argumentativa que, segundo Thompson, tem o objetivo de reconstruir e tornar 

explícitos os padrões de inferência que caracterizam o discurso. 
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1.5 Produção Historiográfica e Núcleo Documental  

Para que a pesquisa apresente uma adequada hermenêutica, requisito essencial para um trabalho 

de cunho científico – faz-se necessária uma breve apresentação desta centenária instituição a 

ser estudada, com concentração de esforços no levantamento de dados que elucidem as razões 

para a concepção de seu Centro Histórico, criado em função de manter viva a memória do 

Mackenzie. Neste sentido foram compulsadas as obras de Bosi (1994), Camargo (2015), Le 

Goff (1990), Halbwachs (2006), Marinoff (2008), Nora (1993), Thompson (2011) entre outras.  

A contribuição dos relatórios administrativos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que 

resgatam informações de sua criação foram de extrema relevância. O projeto completo de 

criação do Centro de Memória concebido pelo Prof. Fausto Henrique dos Santos, que dedicou 

os últimos meses de sua vida a esse projeto tão inovador não foi localizado. Porém, os dados 

principais e o registro de sua implantação foram preservados nos relatórios internos do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, no Projeto do Restauro do Edifício Mackenzie protocolado no 

CONDEPHAAT, além de documentos específicos, citados no decorrer do trabalho.  

A contribuição de Ecléa Bosi (1994) foi fundamental para traçar uma diretriz e nortear esta 

pesquisa. Após uma vasta exploração no acervo do CHCM levantando o material existente e 

disponível para consulta identificamos a existência do Projeto Memória e seu rico material com 

o registro dos depoimentos de antigos Mackenzistas, utilizados para corroborar a extrema 

relevância da constituição do Centro de Memória e fazer com que o legado dos antepassados 

chegue aos descendentes e apresentando, de forma efetiva, fatores indeléveis que constituem a 

memória institucional.   

A memória teria uma função prática de limitar a indeterminação (do 

pensamento e da ação) e de levar o sujeito a reproduzir formas de 

comportamento que já deram certo. Mais uma vez: a percepção concreta 

precisa valer-se do passado que de algum modo se conservou; a memória é a 

reserva crescente a cada instante e que dispõe da totalidade da nossa 

experiência adquirida. (BOSI, p. 47) 

Le Goff, Halbwachs e Pollak, considerados nomes clássicos da literatura sociológica sobre 

memória, são esclarecedores do conceito fulcro da pesquisa.  

As entrevistas com antigas Mackenzistas e as fotos e informações relacionadas as entrevistadas 

foram todas levantadas no Centro Histórico e Cultural Mackenzie. O material faz parte do 

acervo da instituição. 
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2. Centro Histórico Mackenzie  
 

 

Entrada principal do Edifício Mackenzie – vista do bosque, 2.015, São Paulo, SP. - Fonte: 

Acervo CHCM  

 

Escadaria interna do Edifício Mackenzie. 2.015, São Paulo, SP. - Fonte: Acervo CHCM  
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2.1 O início 

O Centro Histórico Mackenzie – CHM, foi instituído em 1997 pela Administração Geral do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie, com a validação do Conselho Deliberativo e Conselho de 

Curadores, conforme Anexo A, publicado no relatório anual do Instituto Presbiteriano 

Mackenzie:  

Em função da necessidade fundamental de manter viva a memória do 

Mackenzie, perpetuando os momentos significativos de sua existência. 

Registrar os fatos e feitos, não apenas de indivíduos, mas de toda a 

comunidade ligada à Instituição, fazendo a ligação do passado ao presente e 

estabelecendo uma projeção para o futuro, é a sua finalidade geral. (1997, p. 

32) 

Criado para manter viva a memória da instituição, foi estrategicamente instalado em 1997 no 

Edifício Mackenzie - Prédio 01 - Campus Higienópolis, construído entre os anos de 1894 e 

1896 para ser o primeiro estabelecimento privado de ensino de engenharia no Brasil, sendo hoje 

o símbolo da história do Mackenzie e tornando-se parte da história da educação da cidade de 

São Paulo e do país, além de ser o bem mais importante do acervo do CHM – o edifício em si.  

 

Vista da fachada e da lateral direita do Edifício Mackenzie, do cruzamento das ruas Maria 

Antônia e Itambé, com alunos na entrada do prédio. 1.89?, São Paulo, SP. Fonte: Acervo 

CHCM  
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De modo específico, conforme também publicado no relatório anual do Instituto Presbiteriano 

Mackenzie, anexo A os objetivos do Centro Histórico Mackenzie em sua criação foram: 

- Conscientizar a comunidade que se encontra envolvida com a 

existência do Mackenzie, tanto os que por aqui passaram, bem como 

alunos, professores ou funcionários, da importância de se preservar a 

memória desta instituição, como uma forma de legitimar a tradição 

secular da mesma;  

- Resgatar a memória da instituição, com o objetivo de recuperar o 

legado cultural que ela vem promovendo, não só como parte da 

formação humana e profissional dos que por aqui passam, mas também 

para a consolidação da cidade de São Paulo, cujo crescimento ocorreu 

paralelamente ao desta instituição; 

- Estabelecer uma política de preservação capaz de orientar resgate 

desta memória, dentro dos parâmetros mais atuais, nos quais vêm se 

desenvolvendo as técnicas de preservação de memória, com o auxílio 

de atividades como a museologia, a histórica institucional, a 

biblioteconomia, a arqueologia e a informatizaçã0o de acervos;  

- Produzir informações sólidas e de alta qualidade fundamentadas em 

pesquisas promovidas com base nos acervos e documentos existentes, 

cujas conclusões e resultados passarão a fazer parte da memória do 

Mackenzie;  

- Estimular a pesquisa dos testemunhos históricos do Mackenzie, de 

forma ampla, por pesquisadores de diferentes origens e interesses, cuja 

produção acadêmica e científica venha a tornar cada vez mais amplo e 

frequentes os debates em torno desta instituição;  

- Salvaguardar os acervos arquivísticos, bibliográficos, museológicos, 

documentais, fotográficos do Mackenzie, de forma a prolongar a vida 

dos mesmos, para que, no futuro, este acervo ainda existente possa dar 

origem a continuados estudos; 

- Constituir um valioso laboratório colocado à disposição da 

comunidade escolar e acadêmica, como instrumento fundamental para 

que o Mackenzie prossiga na sua nobre missão de preparar as gerações 

futuras. (INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, 1997, p. 32) 

Para se conseguir alcançar os objetivos traçados para o Centro 

Histórico Mackenzie, tornava-se necessária uma estrutura mínima que segue: 

1. Formação do acervo - Reunir os objetos e documentos que representam e corroboram a 

relevância da salvaguarda e manutenção da história da instituição, construindo uma 

política de acervo que garanta a manutenção das obras atuais, bem como, se estabeleça 

uma prática normatizada de guarda dos documentos atuais, fazendo a ligação do passado 

ao presente e estabelecendo uma projeção para o futuro; 

2. Criação de um espaço adequado para receber e preservar o acervo – instalar o Centro 

Histórico em um local com adequadas condições estruturais para se manter o acervo 

preservado e resguardado, com controle de temperatura, umidade, luminosidade, acesso 

 

 

Entrada do Edifício Mackenzie 

em destaque. 2012, São Paulo, SP 

- Fonte: Acervo CHCM 
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de visitantes – sistema de segurança; com mobiliário adequado para a conservação de 

suas preciosas obras;  

3. Implantação de uma estrutura de manutenção e preservação do acervo – para se 

desenvolver e implantar os objetivos propostos torna-se necessário ter uma estrutura, 

tanto física como de recursos humanos que consiga realizar as atividades propostas para 

a preservação da memória. 

4. Conceber uma dinâmica de atividades que mantenha o centro um organismo dinâmico, 

acompanhando a trajetória da instituição, atendendo as necessidades de 

desenvolvimento e divulgação do trabalho realizado.  

Assim, durante os anos que se seguiram, foram implantadas algumas medidas, outras foram 

postergadas e já foram concretizados alguns objetivos traçados quando da sua criação.    

 

Hall do 1º andar do Edifício Mackenzie com cadeiras (parte integrante do acervo) em exposição, 

2.015. São Paulo, SP. - Fonte: Acervo CHCM  
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2.2 15 anos depois   

Em 2012, quinze anos após o início de suas atividades, a gestão do Centro Histórico Mackenzie 

foi transferida do Instituto Presbiteriano Mackenzie para a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, atendendo ao objetivo 8º do Planejamento Estratégico do Mackenzie – PEM 2012-

2020: 

Manter e aperfeiçoar as políticas institucionais de extensão, responsabilidade 

social, responsabilidade ambiental, de cultura e filantropia”, especificamente 

a diretriz 2 [...] Otimizar a gestão e ampliar as atividades do Centro 

Histórico Mackenzie e transferir sua gestão para a UPM. (INSTITUTO 

PRESBITERIANO MACKENZIE, 2012, p. 14) (grifo nosso) 

 

No dia 01/05/ 2012 o Centro Histórico Mackenzie passa a fazer parte do então Decanato de 

Extensão – DEX (atual Pró-Reitoria de Extensão e Educação Continuada – PREC) e seu nome 

é alterado para Centro Histórico e Cultural Mackenzie - CHCM, em 2013. A gestão é 

direcionada para fazer do centro um espaço aberto para a comunidade, atendendo a diretriz do 

planejamento estratégico acima descrito. No início desenvolveu-se o projeto para a montagem 

e implantação de uma programação permanente, com a ocupação das salas de exposições, a 

divulgação interna e ampliação significativa do uso dos espaços destinados a reuniões (Salão 

Nobre e Auditório), bem como a ativação de programas novos como o Piano Livre, Música no 

Hall, Café Pensamento, parcerias para exibição de filmes e lançamento de livros, entre outras 

ações. 

 

Visita monitorada ao campus com os alunos ingressantes, entrada do Edifício Mackenzie. 2016, 

1º semestre, São Paulo, SP. Fonte: Acervo CHCM 
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Organograma 2015 – fonte Relatório de Atividades CHCM, 2015 

 

 

As atividades foram divididas em duas áreas: Acervo e Cultural para melhor atender as 

atribuições de abrigar os acervos referentes à história do Mackenzie, bem como, realizar 

eventos de disseminação cultural. 

 

Edifício Mackenzie com iluminação especial para as comemorações aniversário - 145 anos  

Mackenzie, Outubro – 2.015, São Paulo, SP – Fonte: Acervo CHCM 
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2.3 Acervo 

O Centro Histórico e Cultural Mackenzie possui uma área específica para a guarda de seu 

acervo composto por documentos de cunho arquivístico, bibliográfico e museológico. Esse 

acervo encontra-se no 2º andar do Ed. Mackenzie e é composto por livros, objetos e documentos 

produzidos ou adquiridos pelo Instituto e Universidade Presbiteriana Mackenzie desde os seus 

primórdios em suas mais diversas unidades ou setores. 

A separação física das obras está dividida em duas salas, conforme o tipo de suporte: 

1. Reserva Documental - suporte papel: documentos, relatórios, fotos, livros, etc. 

2. Reserva Museológica Tridimensional – diversos suportes: troféus, flâmulas, objetos da 

escola de engenharia, quadros, mobiliários, minérios, bustos, etc.  

 

Janelas Edifício Mackenzie com destaque para parte do troféu Mac-Med, parte 

integrante do acervo, 2015.  Fonte: Acervo CHCM  
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Diploma da primeira turma da Escola de Engenharia – Outorgado em 1900 pela University of 

the State of New York. Formando Alexander Mariano Cococi. O original encontra-se no acervo 

do CHCM. Fonte: Acervo CHCM 
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Hoje o acervo do CHCM possui obras de cunho: 

 Arquivístico: Representa 91% do acervo, 

composto por cerca de 92.043 documentos 

distribuídos entre Atas, Boletins de Nota, 

Calendários, Cartas, Cartões Postais, 

Cartazes, Clipping, Comunicados Internos, 

Convites, Diplomas, Discursos, Documentos 

Históricos, Dossiês, Estatutos, Fichas de 

Matrícula, Folhetaria, Fotografias, Hinos, 

Listas, Liturgias, Livros de Chamada, 

Memorial Institucional, Manual, Matrículas, 

Mapas, Partituras, Periódicos, Plantas, 

Programas, Programações, Projetos, 

Prospectos, Relatórios.  

 

 

 

Ficha do Antigo Aluno Gilberto Lanhoso. Fonte: o original encontra-se no Acervo CHCM 

 

 

Capa Relatório de Atividades Mackenzie 

College – 1907 

Fonte: Acervo CHCM 
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 Bibliográfico: Representa 6% do acervo, composto por cerca de 6.198 livros da 

coleção de Obras Raras, sendo que, grande parte desse montante é considerada obra 

de raridade universal, pois foram produzidas antes do ano de 1.900, além dos livros 

doados pela família do Engenheiro Roberto Zuccolo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reserva técnica documental – Edifício Mackenzie - 2٥ andar. Destaque para as 

prateleiras como os livros / obras raras, 2.015. Fonte: Acervo CHCM  
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 Museológico: Representa 3% do acervo, composto por cerca de 2.643 objetos como 

Artefatos, Bandeiras, Brasões; Desenhos; Esculturas; Elementos Arquitetônicos; 

Ferramentas – escola de Engenharia; Flâmulas; Gravuras; Material Escolar; 

Medalhas; Mineralogia; Mobiliários; Objetos Comemorativos; Objetos de Uso 

Pessoal; Objetos Decorativos; Pinturas; Placas; Troféus. 

 

 

 

Reserva técnica museológica – Edifício Mackenzie - 2٥ andar. Destaque para as 

prateleiras como os troféus, 2.015. Fonte: Acervo CHCM  
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F 

 

 

Flâmula - participação de torneio de futebol, 1.912. Fonte: Acervo CHCM  
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Flâmula comemorativa – Diretório Acadêmico Horácio Lane  / Implantação do curso 

de alfabetização de Adultos Fonte: Acervo CHCM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flamulas que compõem o acervo CHCM.  Fonte: Acervo CHCM  

 

 

 

O acervo ficou durante muitos anos em processo de implantação, com acesso restrito para a 

pesquisa apenas de alguns documentos. Até o ano de 2014 não havia uma relação de todas as 

obras pertencentes ao CHCM, não havia um inventário do acervo.   
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Em 2015 foi contratada uma empresa especializada para fazer a catalogação do acervo e, assim, 

possibilitar a liberação do material existente para consulta, sendo colocados à disposição da 

comunidade. Até o momento da pesquisa, a quantidade de obras no acervo estava em torno de 

100.884 unidades, dividida da seguinte maneira: 

 

 

 

O acervo em números – base maio 2016: 

Acervo (itens) 

Arquivístico 92.043 

Museológico 2.643 

Bibliográfico 6.198 

Total 100.884 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

6% 3%

Arquivístico

Bibliográfico

Museológico

Acervo CHCM
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Atividades  

Desde sua instalação, a área do acervo desenvolve suas atividades, em consonância com os 

objetivos traçados pela Administração Geral e publicado no Relatório Anual do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie: 

Resgatar a memória da instituição, com o objetivo de recuperar o legado cultural 

que ela vem promovendo, não só como parte da formação humana e profissional 

dos que por aqui passam, mas também para a consolidação da cidade de São 

Paulo, cujo crescimento ocorreu paralelamente ao desta instituição. 

(INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, 1997, p. 32) 

Assim, hoje passa por uma fase de organização para disponibilizar suas obras e referências 

coletadas aos pesquisadores. Concentrando esforços na catalogação, higienização, digitalização 

do acervo e o atendimento ao público pesquisador para conseguir resgatar a memória da 

instituição e preservar seu acervo.  

Em 2015 o CHCM, com a implantação de reestruturação da gestão, iniciou o processo de 

inventariar todas as obras para se ter uma dimensão da capacidade do acervo e para implantar 

a estratégia de disseminação das informações. Assim, o material após inventariado será 

disponibilizado para consulta no Sistema Pergamum – software que tem como objetivo de 

facilitar a gestão dos centros de informação - já utilizado para gerir o acervo da Biblioteca do 

Mackenzie. Com essa ferramenta será possível ter acesso a pesquisas on-line do material e 

poder realizar a consulta na sala de pesquisas – 2º andar do ed. Mackenzie. 

 

Acondicionamento e armazenamento do acervo – Local: Reserva Técnica Documental – 2º andar 

 

 

 



29 

 

Visitas Técnicas, Monitorias e Pesquisadores 

O acervo do Centro Histórico e Cultural está parcialmente disponível para consulta local, com 

agendamento de horário para melhor atendimento ao pesquisador. É procurado principalmente 

pelo público de pós-graduação, nos níveis de mestrado e doutorado, mas, também recebe 

frequentes solicitações de antigos alunos interessados em fazer o resgate da própria história, ou 

de algum familiar. 

Os antigos alunos pesquisadores muitas vezes auxiliam na identificação de documentos e 

elementos, contribuindo com as informações que constam na catalogação  

 

 

 

 

 

 

Visita do antigo aluno da Escola de Engenharia 

 

Projeto Memória 

O Projeto Memória do Centro Histórico e Cultural Mackenzie tem como objetivo principal 

colher depoimentos de mackenzistas, sejam atuais ou antigos colaboradores, professores ou 

alunos sobre sua história de vida, tendo o Mackenzie como eixo. O projeto é utilizado como 

ferramenta para levantamento de dados desta pesquisa e será aprofundado em capítulo 

posterior. 
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2.4 Cultural  

Para tornar o Centro Histórico um local efetivamente aberto à comunidade foi necessário, além 

das diversas adaptações no edifício, também implantar uma área cultural atuante.  

Com a transferência de gestão do Instituto para a Universidade, o Centro Histórico Mackenzie 

- CHM em 2013 passou a chamar Centro Histórico e Cultural Mackenzie - CHCM. Inserir no 

nome a palavra cultural foi a primeira estratégia para afirmar o Ed. Mackenzie como centro 

cultural ativo. 

Assim, passou a realizar eventos de disseminação cultural, elaborando e promovendo 

exposições tanto de caráter histórico quanto artístico, eventos musicais, mostra de filmes, 

abrindo seus espaços para palestras, simpósios, reuniões internas, com um aumento 

significativo de visitantes, além de divulgar e resgatar alguns projetos desativados.  

 

Passeio Histórico 

Buscando manter viva a memória mackenzista, o Centro Histórico e Cultural Mackenzie 

promove um Passeio Histórico pelo Campus Higienópolis, apresentando, de forma dinâmica, a 

formação e o crescimento da Instituição na cidade de São Paulo. O roteiro sugerido abrange a 

parte mais antiga do campus, cujo passado foi considerado relevante, histórica e 

arquitetonicamente, sendo elevado à categoria de Patrimônio Histórico e Cultural desde 1994. 

Leva o visitante a descobrir também a participação e a contribuição do Mackenzie no campo 

da política, da educação e da inserção social durante toda sua história. 

O percurso sempre inicia no Ed. Mackenzie – prédio 01, seguindo o roteiro: 

1) Prédio 01 - Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Edifício Mackenzie, inaugurado em 

1896. 

O marco inicial do Edifício Mackenzie localiza-se no dia 

16 de novembro de 1893, quando foram iniciadas as 

obras de construção desse prédio. Em 12 de fevereiro de 

1894, ocorreu o lançamento da "Pedra Angular", em 

marcante evento que reuniu autoridades e grande 

público. 
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Sem cerimônia de inauguração, o prédio foi colocado em serviço no início do 

ano de 1896, abrigando em suas instalações a nascente Escola de Engenharia "Mackenzie 

College", a primeira faculdade de engenharia de natureza privada 

do país. 

John Theron Mackenzie (1818-1892) foi um advogado em Nova York. Tendo 

enorme interesse em investir em modernos conhecimentos tecnológicos, 

resolveu destinar, em seu testamento, um significativo legado, com a 

finalidade de estabelecer uma Escola de Engenharia no Brasil, com 

metodologia pedagógica similar à das universidades americanas. Nunca pôde 

vir ao Brasil. ... Como reconhecimento e tributo de homenagem ao doador, o 

conjunto dos cursos superiores da instituição adotou a designação Mackenzie 

College e o imponente prédio sede da Escola de Engenharia. Gradativamente, 

a marca Mackenzie passou a representar a Instituição inteira, desde a 

Educação Infantil até a Universidade. (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE, p. 16)   

 

2) Monumento aos alunos mortos na Revolução de 1932. Inaugurado em 1935. 

Homenagem à memória dos mackenzistas José de Andrade Junior, Lauro de Barros Penteado e 

Reynaldo Cajado de Oliveira, mortos na Revolução Constitucionalista. 

 

3) Prédio 02 - Biblioteca Central. Edifício George Alexander, inaugurado em 1926. 

Nascido em 1843, tornou-se pastor pelo Seminário 

Teológico de Princeton em 1869. Contemporâneo e 

amigo do Rev. Chamberlain, desenvolveu várias 

atividades voltadas para o campo educacional na 

cidade de Nova York, até se tornar presidente do 

Board of Foreign Missions of the Presbiterian 

Church. Chegou ao Brasil em setembro de 1887, 

tornando-se em 1895 o primeiro presidente do Board 

of Trustes of Mackenzie College, cargo no qual permaneceu durante trinta anos. Suas 

preocupações referentes à educação eram sustentadas pelo ideário Republicano, através da 

abolição da escravatura e da separação entre a Igreja e o Estado, baseados nos ditames do 

pensamento calvinista. Em sua homenagem, a Biblioteca do Mackenzie, que começou a ser 

construída em 1924, recebeu o nome de Biblioteca George Alexander, sendo inaugurada em 

1926, mesmo ano de seu falecimento. 
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4) Herma do Dr. Horace Lane – bosque das fadas. Inaugurado em 1914. 

5) Prédio 09 - Faculdade de Arquitetura. Edifício Cristiano Stockler das Neves, inaugurado 

em 1961. 

6) Prédio 19 - Auditório Rui Barbosa. Edifício Ashbel Green Simonton, inaugurado em 

1959. 

7) Prédios 26, 25,24, 23 (residência dos professores e presidentes). Inaugurados em 1924 

8) Prédio 10 - Edifício George Whitehill Chamberlain, inaugurado em 1901. 

9) Prédio 03 - Faculdade de Direito - Edifício Horace Manley Lane, inaugurado em 1913 

10)  Prédio 04 – Edifício Alfred Cownley Slater, inaugurado em 1946. 

11) Prédio 05 – Edifício Waddell, inaugurado em 1929. 

12) Prédio 06 – Edifício Henrique Pegado, inaugurado em 1955. 

13)  Prédio 18 - Ginásio de Esportes – Edifício Edward Horatio Weeden, inaugurado em 

1927. 

Em 1927, o Mackenzie inaugura o seu Ginásio de Esportes. Posteriormente o edifício 

recebeu o nome de Edward Horátio Weeden, homenageando o diretor da primeira Escola 

Técnica do país instalada no Mackenzie College em 1932.  

14) Prédio 60 – Edifício Reverendo Modesto Carvalhosa, inaugurado em 2006. 

15) Quadras e Prédio 35 - Edifício José C. Rodrigues, inaugurado em 1916. 

 

Conversa com o escritor 

Encontros com autores de livros publicados pela Editora Mackenzie e outras editoras 

convidadas, que têm a oportunidade de, num colóquio, debater os temas apresentados em seus 

livros. Os encontros promovem uma integração entre autor e comunidade acadêmica; e 

acontecem uma vez por mês.  
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Piano Livre 

O Centro Histórico e Cultural Mackenzie possui um piano Berdux München de 1911, 

instrumento de percussão que faz parte de seu 

acervo e foi restaurado em 2004, recuperando sua 

cor, estrutura e sonoridade, e mantendo aspectos 

originais, como os candelabros.  

É permitido que alunos, antigos alunos ou 

colaboradores cadastrados toquem o piano. O 

repertório é livre, porém é solicitado que o pianista 

utilize ritmos apropriados ao local. Só é permitido 

tocar quem estiver cadastrado no projeto e que 

tenha preenchido a ficha de adesão pois, para mantê-lo em perfeito funcionamento para as 

futuras gerações, alguns cuidados precisam ser observados e algumas regras respeitadas. 

 

 

Foto de alunos do Mackenzie em sala de Música, tocando instrumentos. s/d. O piano faz parte 

do acervo do CHCM e está no térreo. 

Fonte: Acervo CHCM 
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Encontro de Turmas  

Muitos antigos alunos frequentam o CHCM, e alguns agendam o encontro de turmas no 

Edifício. O encontro é organizado pelos próprios alunos e sempre emociona. Alguns antigos 

alunos doam fotos, carteirinhas e diversos outros documentos ao acervo do CHCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola de Engenharia – Encontro dos Formandos de 1.962 – Antigos alunos vendo a exposição 

das “Fichas de Inscrição” com fotos quando do ingresso no Mackenzie em junho/2013. Fonte: 

Acervo CHCM  

 

Exposições 

O Centro Histórico e Cultural possui quatro salas de exposições, que são utilizadas durante todo 

o ano e têm como objetivo principal apresentar à comunidade a história e o acervo da instituição, 

além da produção de artistas brasileiros e estrangeiros de arte contemporânea, proporcionando 

o contato com a história e a arte, além de difundi-la.  

Nas salas com exposições históricas, constituem no contato inicial com o acervo do CHCM e 

as informações a elas associadas, oferecendo ao mesmo tempo diversão e conhecimento, 

consciente da necessidade de oferecer uma mostra atraente e que prenda a atenção do visitante.  

 

 

Na sala de exposições localizada no primeiro andar do Ed. Mackenzie, em uma sala de aula 

totalmente restaurada cujo quadro negro utilizado nas primeiras aulas dadas no edifício foi 

totalmente recuperado e compõe a exposição ISTO É MACKENZIE, que conta por meio de 

uma linha do tempo, a história educacional do Instituto Presbiteriano Mackenzie e Universidade 
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Presbiteriana Mackenzie, expondo objetos, documentos, mobiliários e apresentando 

curiosidades sobre essa história.  

São oferecidas visitas orientadas com educadores preparados para interagir com os visitantes, 

explicando objetivamente a história do Mackenzie. São também oferecidas atividades 

pedagógicas durante essas visitas orientadas. 

 

 

Exposição Marechal Rondon – Julho 2014.  

Fonte: Acervo CHCM  
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Exposição Salão de Humor – Piracicaba – Agosto 2015. Fonte: Acervo CHCM  

 

 

 

Lançamento de Livros 

O espaço do Hall também é utilizado para lançamento de livros, trazendo para a comunidade 

mackenzista mais uma ação de disseminação cultural. Em alguns casos os autores proferem 

uma palestra para aos alunos antes do lançamento do livro.  

 

Música no Hall 

Há também apresentações musicais semanais, com artistas convidados, proporcionando o 

contato do público aos diferentes estilos musicais. 
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Reuniões, seminários, encontros, capacitações 

O Centro Histórico e Cultural Mackenzie tem um auditório com capacidade para 48 pessoas e 

um Salão Nobre com capacidade para 22 pessoas que são utilizados pelos colaboradores, 

professores, alunos, corpo diretivo, conselheiros do instituto e convidados externos para 

encontros, seminários, reuniões e capacitações nas mais diversas áreas. 

O desenvolvimento de atividades integradas é uma das estratégias para aumentar o público 

visitante do CHCM. Assim, há uma integração na utilização do uso dos espaços tais como fazer 

aberturas de exposição com palestras, divulgar os eventos que acontecem no auditório nossa 

programação geral de atividades, promover o evento Música no Hall em dia de abertura de 

exposições, entre outras ações.  

Instituir uma agenda pública e constante, com atividades de qualidade fez o número de 

visitantes aumentar nos últimos anos, após a instituição de uma programação constante e um 

plano de comunicação e implantação de divulgação interna e externa, com um diálogo 

estruturado com todas as unidades, conforme apresentado no gráfico abaixo: 

 

Fonte: Relatório Anual de Atividades CHCM (2008 a 2015) 

Assim demonstramos em números que o Centro se transformou em um organismo dinâmico, 

cumprindo uma de suas finalidades e originando um espaço cultural por excelência: 

Sua finalidade será a de disseminar todas as informações coletadas, originando 

um espaço cultural por excelência, um centro de referência, que deverá abrigar 

o acervo propriamente dito, a história e, acima de tudo, atender à comunidade 

escolar acadêmica e científica, formada por pesquisadores, professores, 

estudantes e todos os envolvidos e interessados na vida do Mackenzie. O 

Centro deverá ser um organismo dinâmico, influindo e acompanhando a 

trajetória desta instituição daqui para frente, atendendo as necessidades de 

desenvolvimento e divulgação do trabalho que aqui se realiza. (INSTITUTO 

PRESBITERIANO MACKENZIE, 1997, p. 32) 

Atividade / Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Atividades Culturais 4.390 3.669 7.223 6.403 7.669 9.306 13.593 13.723

Visitas Educativas /

Passeios Históricos 
647 224 607 647 593 1.223 792 1.933

Utilização do piano 186 269 229 246 135 284 355 261

Pesquisas (atendimento) 39 40 62 73 90 56 38 34

TOTAL 5.262 4.202 8.121 7.369 8.487 10.978 14.778 15.951

Quantidade de público

Nº de participante em eventos CHCM
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2.5 Instalação no Edifício Mackenzie  

O Edifício Mackenzie - Prédio 01 foi construído em 1894/1896 e tombado pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT desde o 

ano de 1993, conforme Res. SC 27/93, de 15/12/93, publicada no DOE 16/12/93, Anexo C e 

pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo – CONPRESP. 

A solicitação de tombamento foi feita pela historiadora Sheila Schvarzman em nome dos 

“Moradores do Pacaembu” que registraram o pedido no CONDEPHAAT em 26/07/1985, 

conforme anexo B. O processo foi protocolado sob o número 24020/85 e a Conselheira Ana 

Maria Martinez Corrêa emitiu um parecer favorável a abertura do processo de tombamento: 

Diante das informações fornecidas pelo Serviço Técnico e que constam nas 

fls. 6 a 8 sou de parecer favorável à abertura do processo de tombamento 

pontual dos Edifícios da Universidade Mackenzie parte das manchas de 

possível preservação do Bairro Pacaembu/Higienópolis e que já sofreu danos 

com a demolição de uma das suas mais antigas dependências estando ainda 

ameaçado na sua integridade. (CONDEPHAAT, p.16) 

Assim, após o processo de tombamento, a instituição tem a obrigação de manter o edifício 

preservado, tanto interna quanto externamente, seguindo o projeto de utilização de uso 

registrado no conselho e cumprindo as instruções normativas do Decreto-Lei Nº 149, de 15 de 

agosto de 1969, conforme o “Artigo 4.º - Qualquer reparação ou modificação em bem tombado 

deverá ser previamente autorizada pela Secretaria de Cultura. Esportes e Turismo, mediante 

notificação feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.  

Após seu tombamento e cumprindo a legislação vigente, a Administração Geral do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie definiu que o Edifício Mackenzie abrigaria o Centro Histórico da 

instituição, transferindo seus setores administrativos que ali estavam alocados para o moderno 

Edifício João Calvino e contratando o renomado historiador e museólogo Prof. Fausto Henrique 

dos Santos para delinear os projetos de criação do Centro Histórico e de Reutilização dos 

Espaços do edifício. Em 1997 o Instituto Presbiteriano Mackenzie publica, em seu relatório 

anual, a criação do Centro Histórico Mackenzie e aprova a utilização de uso dos espaços 

proposta para o prédio 01.  

A decisão de se criar ali o Centro Histórico Mackenzie foi recebida com 

entusiasmo. Tombado pelos órgãos do patrimônio histórico estadual e 

municipal na década de 1990, o prédio, com essa nova ocupação, teria sua 

arquitetura aberta à visitação, passaria a receber exposições, sediar palestras e 
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encontros culturais. Porém para se tornar um centro histórico aberto à 

comunidade, seria necessário que fosse feita uma série de adaptações no 

prédio. (CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE, p. 21)     

No final de novembro os setores que estavam instalados no prédio 01 (Reitoria, Presidência e 

setores administrativos como a área de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação) são 

transferidos para o então adquirido Edifício João Calvino, abrindo espaço para o Centro 

Histórico ocupar o Edifício Mackenzie. 

Para se ter um local adequado para a preservação da memória institucional, tornava-se 

necessário delinear um projeto de utilização dos espaços do Edifício Mackenzie adequado para 

salvaguardar os acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos, que possuem 

características tão singulares. A implantação de um projeto de readequação do uso e resgate das 

características originais do edifício, também estava em consonância com as exigências do órgão 

que o havia tombado e atendia aos objetivos de criação do Centro Histórico: preservar o 

patrimônio histórico. No dia 08/12/1998 foi registrado no CONDEPHAAT o “Projeto de 

Restauro e Readequação de Uso para o Edifício Mackenzie”, para adaptação do edifício que 

abriga agora o Centro Histórico da Instituição, conforme Anexo D. 

O processo foi protocolado sob o número 38013/98 pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie - 

então representado pelo seu Diretor Presidente Dr. Adonias Costa da Silveira e realizado pela 

empresa Companhia do Restauro, representada pela arquiteta Rosangela Martinelli Biasoli que 

apresentou uma proposta alinhada com as orientações internacionais de restauração e as 

exigências do CONDEPHAAT e CONPRESP.  

Orientando-se pela Carta de Veneza, o documento extraído do 2º Congresso Internacional de 

Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, realizada em 1964, em Veneza, o projeto 

defendeu a manutenção da integridade arquitetônica do Edifício Mackenzie com a premissa de 

que toda intervenção feita durante o restauro e adaptação deveria ser explicitada, para que 

ficasse claro o que pertencia ao passado e o que fora providenciado posteriormente – o projeto 

respeitaria a arquitetura original do prédio. 

O objetivo da pretendida intervenção é a criação de um centro cultural, 

denominado Centro Histórico Mackenzie, levando-se em consideração a 

importância que teve que teve a presença dessa instituição na história da 

cidade de São Paulo e o fato de que a arquitetura do centenário edifício 

conserva-se, praticamente, conforme sua concepção original.  (PROCESSO 

CONDEPHAAT , P. 157) 



40 

 

O Edifício Mackenzie tem uma edificação de alvenaria construída de tijolos e sem revestimento 

externo, tendo sofrido poucas alterações significativas em sua arquitetura original. Praticamente 

todos os materiais utilizados em sua construção tiveram procedência estrangeira. O prédio 

apresenta três andares, delimitados externamente por frisos e o embasamento do edifício se 

compõe por grandes pedras em granito que vão desde as fundações, passando pelo porão e 

chegando a cerca de um metro e meio do chão.  

 

Desenho do Edifício com corte. Fonte: CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE, p. 75  
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Desenho da fachada nordeste do Edifício Mackenzie - Fonte: CENTRO HISTÓRICO 

MACKENZIE, p. 72 

 

 

Foto da lateral do Edifício Mackenzie, 2.015. Fonte: Acervo CHCM 
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As intervenções são bem visíveis como as paredes originais que foram pintadas de branco, em 

oposição às da década de 1920, pintadas de cor pérola; as vigas do reforço estrutural 

mantiveram a cor alaranjada para contrastar com o forro original, além das pesquisas de 

prospecção estratigráficas e estrutural que deram início aos trabalhos.  

 

Fonte: CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE, p. 22 

Demolir e retirar paredes não originais e divisórias foram medidas também adotadas tomando-

se o cuidado de não efetuá-las antes de terem sido feitos testes para comprovar se realmente 

foram colocadas após a construção original. A remoção do forro de madeira do prédio para 

restauração e posterior recolocação revelou algumas surpresas: 

Uma camada de 15 cm de serragem envolvida por jornais do final do século 

XIX, usada como isolamento acústico, foi encontrada entre os forros e o piso 

subjacente, separados pelos barrotes. Só o forro do sótão não os continha. Já 

no forro do salão nobre, misturadas aos jornais antigos, havia ainda cartas 

datadas da década de 1880, portanto anteriores à construção do prédio. A 

descoberta exigiu a mobilização de arqueólogos, pela necessidade de 

pesquisar por que as cartas encontravam-se ali. As correspondências, todas em 

inglês, revelavam a relação entre os missionários presbiterianos do Brasil e 

dos Estados Unidos, algumas falando sobre cultos de Natal. (CENTRO 

HISTÓRICO MACKENZIE, p. 60)     
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Fonte: CENTRO HISTÓRICO MACKENZIE, p. 61 

O Projeto de Restauro foi implantado, atendendo-se à legislação vigente e as especificações 

para adaptação ao novo uso. Assim os espaços do edifício foram cuidadosamente projetados 

para receber a instalação do Centro Histórico, atendendo às atribuições de abrigar os acervos 

documental, bibliográfico e museológico referente à história do Mackenzie, disponibilizando-

os para pesquisa, tanto da comunidade interna, como para a externa. Atender às pesquisas ao 

acervo, bem como, realizar eventos de disseminação cultural, elaborando e promovendo 

eventos musicais, mostra de filmes, palestras, exposições, tanto de caráter histórico quanto 

artístico afirmando o Centro Histórico como centro cultural ativo conforme plantas abaixo: 
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Planta Pavimento Térreo 

 Planta Pavimento Térreo

0.  Hall Externo (Rua M. Antônia) 

1. Sala de Exposições 1 

2. Sala de Exposições 2 

3. Sala de Exposições 3 

4. Secretaria Centro Histórico 

5. Coordenação Centro Histórico 

6. Hall Externo (Campus) 

7. Hall 
8. Sanitário Masculino 

 

9. Sanitário Feminino 

10. Corredor 
11. Vestiário de Funcionários 

12. Sanitário de Deficientes 

13. Área de Circulação 

14. Café Cultural 
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PLANTA 1º PAVIMENTO 

15. Hall 
16. Sala Pedagógica  
17. Auditório 

18. Ante-câmara 

19. Sanitário Masculino 

20. Sanitário Feminino 

21. Patamar Técnico (sobre WCs e Ante-câmara) 

22. Salão Nobre 

23. Sala de Exposições Temporárias 
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PLANTA 2º PAVIMENTO 

24. Hall 
25. Sala de Consultas 

26. Reserva Técnica Documental 
27. Ante-câmara 

28. Sanitário Masculino 

29. Sanitário Feminino 

30. Laboratório de Conservação 

31. Reserva Técnica Museológica - Tridimensional 
32. Hall do Elevador 
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No Projeto do Restauro manteve-se 

 A integridade arquitetônica da edificação norteou o partido de restauro que 

se orienta pelos princípios básicos de documentação internacional usada na 

preservação do patrimônio histórico, ou sejam: avaliação do potencial de uso 

do edifício, conservação da clareza de leitura da tipologia arquitetônica do 

edifício; respeito aos estilos do passado, através de desenho sem intenção de 

cópia ou imitação estilística, para os elementos da arquitetura que forem 

introduzidos; respeito as técnicas construtivas do passado e às atuais, através 

da aplicação de uma ou de outra, analisando-se caso a caso; leitura clara da 

diferença entre as estruturas já existentes e aquelas que serão introduzidas 

com a reforma. (PROCESSO CONDEPHAAT, p. 157) 

O restauro do edifício foi executado entre os anos de 2002 e 2004, período em que as atividades 

e o acervo do CHM foram transferidos, temporariamente, para o subsolo do Edifício Professor 

Christiano Stockler das Neves – Prédio 09, ocupado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

– FAU, onde hoje estão instalados os laboratórios.   Durante esse período a equipe do CHM 

continuou recebendo diversas coleções, documentos, livros e objetos formado um acervo misto 

com características Arquivística, Bibliográfica e Museológica.  
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Entrada do Edifício Mackenzie. 2015, São Paulo, SP. Fonte: Acervo CHCM 
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3. Resgate de Memória e os Centros de Memórias Institucionais: caminhos 

do Projeto Memória do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 
 

Para uma adequada compreensão do tema proposto “Centro Histórico Mackenzie - Memória 

Institucional”, apresentaremos a seguir alguns conceitos utilizados na pesquisa, iniciando com 

a memória.  

Umas das matrizes essenciais de qualquer processo de preservação histórico é a memória que 

apresenta-se como o caminho fundamental para a compreensão, o dimensionamento e a 

construção de possibilidades futuras para a Sociedade. Por meio dela consegue-se avivar o 

passado e sobre ele exercer um escorço crítico capaz de fazer com que os projetos futuros sejam 

desenhados de modo a respeitar a identidade instituída, bem como os objetivos desenhados 

pelas Sociedades e pelas Instituições.  

Le Goff, em sua obra História e Memória, nos apresenta a relevância da valorização da 

informação do presente e do passado como forma de registro com a utilização da memória: 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos 

em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou o que ele 

representa como passadas. (Le Goff, 1990, p. 423). 

O sociólogo brasileiro Octavio Ianni (1997), ao pensar o termo “Lembrar é resistir”, assim 

definiu a memória:  

A memória é o segredo da história. É pela memória que se puxam os fios da 

história. Ela envolve a lembrança e o esquecimento, a obsessão e a amnésia, 

o sofrimento e o deslumbramento. De repente, um gesto, fala, som, cor, ritmo 

ou entonação desvendam o que estava escondido no passado, próximo ou 

remoto. O que se havia encoberto de névoa e sombra, fragmentado e disperso 

na paisagem pretérita, num instante explode em toda a vivacidade, como se 
fosse um milagre da criação artística. 

Sim, a memória é o segredo da história, do modo pelo qual se articulam o 

presente e o passado, o indivíduo e a coletividade. Aos poucos, revelam-se os 

fios da história. O que parecia esquecido e perdido logo se revela presente, 

vivo, indispensável. Na memória escondem-se segredos e significados 

inócuos e indispensáveis, prosaicos e memoráveis, aterradores e 

deslumbrantes. (Octavio Ianni, 1997) 

 

Assim, como ressalta Silvana Fontanelli (2005) compreendemos que a memória deve ser  

considerada um dos objetos da história e um nível fundamental e estratégico de seu 
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desenvolvimento. A História, desta forma, tem também a missão de construir a representação 

crítica do passado, mantendo vínculo com a modernidade, sendo “um campo de produção de 

conhecimento, espaço de problematização e de crítica” (FONTANELLI, 2005p. 22) 

A memória é um elemento essencial na constituição da identidade individual, coletiva e, 

contemporaneamente, também institucional. Não se pode esquecer, no entanto, que a memória 

não é apenas uma conquista de indivíduos ou coletividades, é também um instrumento e um 

objeto de poder, como ressalta Le Goff (1990), espelhando lutas e negociações pelo domínio 

da recordação e do passado. (RIBEIRO e BARBOSA, 2016, p. 05). Ou seja, é também um 

processo politico que deve ser gerenciado e pensando nas sociedades. 

Tema de fundamental importância, a Memória figura entre as discussões essenciais das ciências 

humanas e sociais, e se referencial teórico traz abordagens históricas, sociológicas, 

psicológicas, filosóficas e de tantas outras áreas, como nos lembra RIOS: 

Influência fundamental para o pensamento de Halbwachs foi a obra do 

sociólogo francês Émile Durkheim. Ao lado de Weber e Marx, Durkheim é 

apontado como um dos fundadores da sociologia, tendo sido o responsável 

pela constituição de uma das matrizes fundamentais da disciplina: o 

funcionalismo. Com o intuito de delimitar a especificidade da sociologia como 

um campo autônomo de conhecimento, diferenciando-a de áreas como a 

Psicologia e a Filosofia, Durkheim (1984) definiu os “fatos sociais” como os 

objetos próprios de reflexão da nova ciência. Os “fatos sociais” teriam uma 

existência objetiva fora das consciências individuais, atuando de modo 

coercitivo sobre elas. Na abordagem durkheimiana, o comportamento do 

indivíduo é determinado por fatores que se impõem a ele desde o meio 

externo, tendência seguida por Halbwachs em sua abordagem sobre a 

memória. (RIOS, 2013) 

 

A diferença entre essas diferentes abordagens reside em alguns momentos nos objetivos que se 

pretende alcançar. Por exemplo, a memória pode ser estudada como comprovação de algum 

fato de modo a ensejar a construção de parâmetros sociais como leis (como é o caso da 

“memória do holocausto” que promoveu a construção de inúmeros tratados internacionais em 

defesa dos direitos humanos) ou a memória pode ser abordada para a compreensão específica 

dos processos identitários de uma sociedade (como são os estudos antropológicos, por exemplo) 

ou, como se verá, de diversas instituições.  

O que aproxima as diversas abordagens sobre a memória é o fato de que todas compreendam 

que a memória é um elemento condutor de um processo histórico que se faz e se relaciona tanto 

aos aspectos individuais quanto aos sociais. Em virtude das especificações do tema de nossa 
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análise, esta pesquisa optou por delinear o escopo da análise a partir do conceito de Memória 

Coletiva.   

Le Goff indica que o termo Memória Coletiva, inicialmente, foi utilizado para se referir aos 

povos sem escrita, onde predominava a figura do “homem-memória”, e os conhecimentos eram 

transmitidos de forma oral. Com o surgimento da escrita, há um desdobramento desta memória: 

a celebração através de um monumento, de um acontecimento memorável e a sua respectiva 

comemoração, ou ainda, a memória ligada a certo um documento, suporte específico para o 

registro de forma escrita, que dali em diante: 

[...] fornece ao homem um processo de marcação, memorização e registro"; 

[...] ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual, permite "reexaminar, 

reordenar, retificar frases e até palavras isoladas" (GOODY, 1977b, p. 78 apud 

LE GOFF, 1990, p. 433). 

 

Valéria RUEDA (2011), ao analisar a questão da memória, também retoma as lições de 

Halbwachs para quem cada memória individual revelaria um ponto de vista sobre a memória 

coletiva.  

Para que isso aconteça, nos lembra Le Goff (1990) que os processos de memória devem se 

referir ao desenvolvimento de um modelo no qual a história e memória baseiam-se na 

rememoração e memorização, típicos da memória coletiva.  

Faz-se aqui uma observação sobre o termo “memória coletiva”.  Esse autor propõe que as 

memórias são construções dos grupos sociais. Estes grupos é que vão determinar o que será 

memorável e os lugares nos quais essa memória será preservada.  

Silvana Fontanelli (2005), ao revisar a literatura sobre o assunto, também nos recorda disso:  

Para entender melhor a questão dos lugares de memória retomamos a questão 

das diferenças entre memória e história, sob o ponto de vista de Nora (1993, 

p. 9) que considera que [...] 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, [...] A história é a reconstrução sempre 

problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno 

sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação 

do passado [...] A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, 

como Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem; que 

ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. 

A história ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma 

vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no 
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gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, 

às evoluções e às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história 

só conhece o relativo. Nora demonstra a relevância da memória, mas enfatiza 

também o trabalho do historiador e sua importância na representação da 

memória realizada com a colaboração dos lugares de memória, que preservam 

a continuidade do passado e do presente, apesar das dificuldades oriunda da 

globalização, da massificação e também da aceleração da história, que leva a 

transformações e destruições, segundo o historiador De Decca (1992, p. 130). 

(FONTANELLI, 2005,p. 26) (grifo nosso) 

 

Como se lembrou, a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. 

Estes espaços são definidos por Le Goff (1990) como “lugares de memória”:  

 

Lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus; lugares 

monumentais como os cemitérios ou as arquiteturas; lugares simbólicos como 

as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas; lugares 

funcionais como os manuais, as autobiografias ou as associações: estes 

memoriais têm a sua história. Mas não podemos esquecer os verdadeiros 

lugares da história, aqueles onde se deve procurar, não a sua elaboração, não 

a produção, mas os criadores e os denominadores da memória coletiva: 

Estados, meios sociais e políticos, comunidades de experiências históricas ou 

de gerações, levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos 

diferentes que fazem a memória. (LE GOFF, 1990, p. 473). 

 

Os estudos referentes à memória individual, segundo Halbwachs, nos levam ao entendimento 

que elas se formam apenas a partir da relação com o outro:  

Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para 

completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 

informação. [...] Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas 

por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivermos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais 

estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente 

distintos de nós, porque sempre levamos conosco certa quantidade de pessoas 

que não se confundem. (Halbwachs, 2006, p. 29-30) 

O autor também ressalta que a padronização do tempo e do espaço permite a formação de 

memórias que têm uma função social de contribuir para a manutenção de grupos, na medida 

em que ajudam a produzir um sentimento de identidade entre seus membros que, segundo Rios: 

A relação entre memória e identidade faz com que Halbwachs estabeleça 

também uma associação entre memória e tradição. Para o autor a memória não 

diz respeito simplesmente a uma experiência iniciada e concluída no passado, 

mas sim a algo que permanece vivo, animando os pensamentos e ações dos 

indivíduos e grupos no presente. (RIOS, 2013, p. 07) 

  



53 

  

 

 

Le Goff (1990) cita a “memória ligada ao documento” e ressalta que a utilização desses 

registros agrega na sociedade uma dinâmica de relações pautadas na comunicação e na troca de 

informações o que transformaria então a memória coletiva dos povos sem escrita em memória 

social. Essa memória ligada aos documentos é o que vai permitir a construção da chamada 

“Memória Institucional”.  

A memória é um dos fatores que dá sentido à vida e preservá-la de forma institucional é manter 

sua história viva fortalecendo suas bases. Para que essa memória seja resguardada, é preciso 

conservar documentos, objetos, depoimentos, vídeos, fotos e organizar os registros dos fatos.  

De acordo com Fontanelli (2005), esse movimento de preservação da memória coletiva por 

meio de Instituições foi iniciado e valorizado por meio de diversos estudos acadêmicos. E, 

atualmente, esse processo vem sendo estimulado pelos inúmeros avanços tecnológicos e dos 

meios de comunicação que provocam e suscitam inquietações, além e revelarem o quão 

importante se faz compreender o processo histórico de determinadas organizações e 

instituições,  e somente isso permitirá que esta redimensione seu caminho. Esse mesmo 

pensamento já havia sido estabelecido por Pierre Nora (1984), que, ao analisar a sociedade que 

se desenhava nos idos de 1980 e que se anunciava como pós-moderna, identificou uma 

“obsessão pela memória e pelo arquivamento” que, segundo ele, estaria “relacionada à 

amplitude das mudanças do mundo que nos cerca – a chamada “aceleração da história”. 

Ou seja, este processo seria uma tentativa de “parar a história”, pois nos forçaria, antes de irmos 

em frente, a olhar o passado. Segundo o autor, isso se transformaria num processo de 

valorização do futuro, dessacralizando-o – vez que sabemos exatamente o que aconteceu, como, 

onde, quando e, principalmente, como foi recebido por quem vivenciou-, cria-se a vontade e o 

interesse em se preservar o passado multiplicando, e maneira exponencial, os lugares de 

memória , cada vez mais fortalecidos como signos de reconhecimento e de pertencimento do 

grupo a uma determinada sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos. 

(RIBEIRO e BARBOSA, 2006) 

Ou seja, atualmente, os lugares da memória não estão mais localizados somente nos espaços 

tradicionais da sociedade (Igrejas, Escolas, Clubes e Agremiações, Instituições Políticas etc). 

A memória coletiva de uma sociedade constitui-se a partir dos relatos e dos documentos que 

encontramos em toda e qualquer instituição. E todas elas têm sua história, seus valores, suas 
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crenças e seu processo interno para lidar e revelar suas memórias e seus caminhos. Como nos 

lembra Ribeiro e Barbosa (2006): 

A memória, hoje, não está mais em toda a parte, e por isso lugares específicos 

– lugares de memória – precisam ser criados com o objetivo de lembrar. É 

necessário investir em certos espaços com uma vontade de memória, para que 

se pare o tempo e bloqueie o trabalho do esquecimento. [...]Os lugares de 

memória são [...] os marcos testemunhais de uma nova era envolvida 

profundamente em sua transformação e renovação e que, portanto, valoriza 

mais o novo do que o antigo, o jovem do que o velho, o futuro do que o 

passado. 

As instituições hoje - tanto privadas quanto públicas – voltam-se para sua própria história, como 

forma de fortalecer sua identidade interna e externa e de “compreender mais claramente seu 

papel e o de seu corpo funcional nos novos cenários, com vistas a uma adaptação mais bem-

sucedida”. (FONTANELLI, 2005, p. 81) 

Assim, preservar a memória institucional não é só resgatar o passado. Os erros e acertos ajudam 

a compreender e construir o presente e servem de referenciais consistentes para se planejar 

ações futuras, reconhecendo os limites de cada período e resgatando constantemente valores e 

renovando vínculos que são os alicerces da instituição.  

Uma das formas que as Instituições têm conseguido para preservar a memória é o 

estabelecimento de Centros de Memória e/ou Centros de Memória e Documentação. Estes 

centros teriam a função de proporcionar às suas Instituições proponentes esse encontro 

constante com sua própria história. Encontro esse que auxilia na preservação dos objetivos, 

missões e visões institucionais, bem como se torna um espaço privilegiado de interlocução com 

a comunidade interna e externa e um “repositório” de recordações das boas e necessárias 

práticas de gestão institucional.  
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3.1 Os Centros de Memória  

A preservação e guarda da memória é o fio condutor desta pesquisa que se instituiu com o 

questionamento do cerne da existência do então denominado Centro Histórico Mackenzie. 

Esse objetivo está de acordo com a perspectiva da Teoria da História que ressalta a importância 

da preservação da memória, principalmente dentro de uma Instituição.  

Nas teorias vinculadas à preservação e guarda de documentos, desde o início da década de 1970 

vemos que muitas instituições começaram a criar novas entidades responsáveis por isso. As 

tradicionais Bibliotecas, Arquivos e Museus passaram a conviver com os chamados Centros de 

Documentação e Memória (ou em algumas circunstâncias, somente Centros de Memória). Esta 

nova entidade, primordialmente, assemelha-se às demais no que diz respeito à sua finalidade 

primordial, ou seja, a de contribuir com a preservação da história das sociedades, como nos 

lembra Tessitore:  

Esses registros da atividade humana, em toda a sua complexidade, constituem 

o que chamamos de documento, definido tecnicamente como o conjunto da 

informação e seu suporte. É documento o livro, o artigo de revista, o 

prontuário médico, a carta, o cartaz de um seminário, o vídeo de uma 

conferência, a legislação, os objetos utilizados etc. Entretanto, para que os 

documentos cumpram sua função social, administrativa, jurídica, técnica, 

científica, cultural, artística e/ou histórica é necessário que estejam 

preservados, organizados e acessíveis. Há quatro tipos de entidades que se 

incumbem dessa tarefa: arquivos, bibliotecas, museus e centros de 

documentação. Heloísa Bellotto definiu bem esse traço comum entre elas: 

“Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus têm a 

coresponsabilidade no processo de recuperação da informação, em benefício 

da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem como do 

testemunho jurídico e histórico.” (TESSITORE, 2003, p.11) 

 

Entretanto, apesar das proximidades em termos de finalidades gerais, os Centros de Memória 

passaram a ser um espaço de se vivenciar a história. Entidades que para além do armazenamento 

de dados e informações, produzem, reproduzem e guardam relatos das “vidas” das instituições, 

por meio do armazenamento de histórias completas que revelam não só as características 

institucionais, mas as formas de apropriação destas pelos indivíduos que dela participaram.  
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Segundo Camargo,  

A ideia de que os centros de memória são um misto de arquivo, biblioteca e 

museu – e que extraem dessa mistura novas funcionalidades – não se esgota 

no inventário de suas afinidades e diferenças. É preciso verificar até que ponto 

constituem um espaço institucional realmente novo, no âmbito das 

organizações, reflete as profundas alterações ocorridas no mundo 

contemporâneo. (CAMARGO, 2015, p. 29)  

Como vimos anteriormente, a memória tem uma função crítica em relação ao passado, mas, 

sobretudo, tem uma função pragmática essencial que é a de nos preparar e auxiliar no desenrolar 

de nosso futuro.  

Fontanelli, citando Gagete e Totini (2004, p. 124), ressalta que os centros de memória 

constituem-se como entidades responsáveis pela definição e aplicação de uma política 

sistemática de resgate, avaliação, tratamento técnico e divulgação de acervos e, principalmente, 

pelos serviços de disseminação do conhecimento acumulado pelas instituições e de fontes de 

interesse histórico. Essa dinâmica seria fundamental para garantir “a manutenção racional e 

sucessiva de conhecimento produzido cotidianamente, sem acúmulo desnecessário, perda ou 

dispersão de documentos que expressam a evolução da empresa e fundamentam a formação de 

sua cultura, seus valores e seu capital intelectual” (FONTANELLI, 2005, p. 84). 

Camargo (2015) revela que os Centros de Memória abrigam uma tripla função: a) 

Fortalecimento da Identidade Institucional; b) Responsabilidade Histórica e c) Meio de 

Comunicação de seus valores.  

Tese das mais tradicionais relativas à discussão sobre a memória, a perspectiva de 

fortalecimento de identidade pelo resgate da história e da memória se faz presente também na 

conceituação dos Centros de Memória. A perspectiva é de que a identidade se fortalece na 

medida em que ocorre o processo de reconhecimento individual e coletivo. Por exemplo, 

quando um empregado assiste ao depoimento de um antigo empregado e reconhece neste relato 

algumas práticas e ou visões da empresa, essa perspectiva faz com que ele dimensione seu 

próprio futuro na instituição e o futuro da instituição. Além disso, como lembra Camargo.  

Trabalhar a memória seria, portanto, uma forma de fortalecê-la e consolidar 

os valores que propaga, contribuindo para fixar os elementos que a 

distinguem. [...] O centro de memória seria responsável nesse sentido, por 

criar fatores de coesão e ajudar a construir e legitimar, ante os diversos 
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públicos com os quais a instituição se relaciona, uma verdadeira cultura 

organizacional. Nessa linha de argumentação posicionam-se os entusiastas 

dos projetos de história oral, que pretendem, por meio de depoimentos e outras 

técnicas, reunir dados sobre a experiência das pessoas e, ao mesmo tempo, 

valorizá-las e comprometê-las com a trajetória da organização” (CAMARGO, 

2015, p. 80-81)  

 

 

Ao criar estes vínculos com a comunidade, o Centro de Memória cumpre também com sua 

Responsabilidade Histórica.  Tal argumento está ligado à ideia de que as organizações não são 

apenas produtoras de bens e serviços, mas também de significados socioculturais. Ou seja, uma 

Instituição tem função social. Por exemplo, uma Instituição Educacional: ela não é só um 

espaço de formação mas, sim, e sobretudo um espaço de reunião e consolidação de valores, 

propagação de cultura, formação de cidadania e, sobretudo, referência geográfico econômica 

para um determinado local. Sua história revela não só os movimentos sociais complexos como 

também os grandes projetos individuais que se desenrolam em seu interior. As buscas por 

melhores condições de vida profissional, as relações afetivas que se desenvolvem em seu 

interior, as interlocuções políticas e culturais. Registrar, guardar, documentar e divulgar essa 

“vida” institucional permite que as novas gerações conheçam e reconheçam os projetos, os 

limites e as perspectivas nas quais está inserida. Constroem-se a real base para a consolidação 

de uma Comunidade.  

E, assim, esses Centros também se revelam como espaço privilegiado dentro da Instituição para 

a Comunicação de seus Valores. Os valores institucionais só se concretizam quando são, 

fundamentalmente, interiorizados pela comunidade que está presente na Instituição.  Os setores 

de comunicação têm valorizado documentos capazes de demonstrar diversas ações que 

ultrapassam os interesses individuais dos proprietários e acionistas. Assim fazem uma 

aproximação com a área de memória, ambas preocupadas com a imagem da instituição.  

Camargo ressalta ainda que  

[...] o processo de valorização do passado resulta por si só, em vantagem 

competitiva, pois a confiabilidade de uma instituição se associa, em grande 

parte, ao fato de prezar valores e tradições. A vantagem aumenta, certamente, 

quando tais valores se alinham à responsabilidade em relação ao meio 

ambiente e ao meio social. (CAMARGO, 2015, p. 83) 

 

Além de todas essas atividades, Totini e Gagete (2003, p. 15 apud FONTANELLI, 2005, p, 

89), consideram que para o Centro de Memória desempenhar estas atividades e ainda sua 
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missão de preservar os documentos considerados de caráter histórico, contribuir para a 

divulgação e consolidação da imagem da instituição precisarão cumprir, também, ao menos 

cinco objetivos, assim sintetizados por Fantanelli: 

1. Garantir o resgate, a preservação e a disseminação do patrimônio histórico-

documental, do know-how técnico-administrativo e dos valores da cultura 

organizacional ao longo da vida da organização; 

2. Auxiliar no reforço da imagem institucional, como também da identidade 

corporativa e do diferencial competitivo de marcas, produtos e serviços; [...] 

3. Dar suporte a várias estratégias administrativas, mercadológicas e 

gerenciais, favorecendo a comunicação interna, as relações institucionais e de 

recursos humanos e promovendo a responsabilidade social nos vários níveis 

da organização; [...] 

4. Gerenciar a produção e o fluxo de documentos e informações. [...] 

5. Utilizar a tecnologia em benefício próprio, buscando não apenas preservar, 

mas principalmente disponibilizar as informações e documentos do acervo de 

forma eficaz, estimulando a produção de novos conhecimentos e 

possibilitando a preservação do capital intelectual já acumulado. 

(FONTANELLI, 2005, P. 93) 

 

Esses objetivos e essa essência dos Centros de Memória deverão nortear a construção dentro de 

uma Instituição de atividades específicas que consigam congregar todas essas dimensões. Uma 

das boas práticas contemporâneas que permitiria isso estaria ligada ao lugar que a memória 

individual ocupa: e que se efetiva por meio da valorização da biografia, da história de vida, do 

relato individual dos sujeitos que compõem a instituição.  

 

Tanto é que Goulart (2015, p. 21-22) ressalta a importância da construção de projetos de 

memória oral que envolva coleta de depoimentos de pessoas que, independentemente do grau 

hierárquico tenham informações importantes para a reconstrução da memória institucional.  

Esses projetos de memória oral, assim como a dimensão da própria prática da história oral, nos 

permitem não recuperar informações inexistentes em documentos, principalmente em 

possibilitar que personagens da história contem suas experiências e se sintam realmente 

integrados nessa história, gerando o importante vínculo de reconhecimento que só a memória 

nos permite. 

O resgate da memória por meio de depoimentos é uma das formas mais eficazes para se dar voz 

aos indivíduos em processo de memórias coletivas. A história ganha novos contornos vez que 
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quem a fez é valorizado. Um conjunto de depoimentos sobre a Instituição promove uma 

diversidade de visões que enriquecem o trabalho.  

Segundo Worcman (1999), citado por Fontanelli, “o trabalho com a memória oral vai muito 

além da preservação e organização física de documentos; seu objetivo está na preservação do 

conhecimento intangível, aquele presente na cabeça e fruto das experiências das pessoas”. 

(FONTANELLI, 2005, p. 88) 

Desta forma, com todas essas características acopladas, Camargo nos lembra que:  

A somatória dos argumentos apresentados coloca o Centro de Memória 

como fator estratégico no âmbito das organizações, reforçando os vínculos 

mantidos com diferentes públicos, garantindo visibilidade a suas ações e 

funcionando como um verdadeiro trunfo em situações de crise. (CAMARGO, 

2015, p. 83) (grifo nosso) 

 

Em nossa pesquisa observamos que, apesar de ter sido desenhado como um Centro Histórico e 

Cultural, o CHCM atualmente desenvolve atividades e assume objetivos que o permitem ser 

considerado como um Centro de Memória da Instituição e não somente um Arquivo ou um 

Museu. Dentre as atividades desenvolvidas está o Projeto Memória.  

Este projeto vincula-se aos registros da Historia Oral e nos permite encontrar vários pontos de 

similaridade com a teoria dos Centros de Memória. Este Projeto será o objeto de nossa análise 

subsequente.  

 

3.2 Memória Institucional Mackenzie: o Projeto Memória e a identidade institucional 

Ao estudarmos o Mackenzie, que tem em seu cerne os princípios confessionais e preocupa-se 

com a preservação de sua memória – ao ponto de instituir um setor especifico para sua 

salvaguarda; estamos confirmando que a instituição preserva os valores de seus fundadores, 

seguindo a ética protestante calvinista. Aqui faremos o resgate do verbete protestante, que 

segundo o dicionário Michaelis traz a seguinte definição: Relativo ao protestantismo. adj e s 

m+f 1 Que, ou quem protesta. 2 Adepto do protestantismo. 3 Pessoa partidária da Reforma 

(luteranos, calvinistas, anglicanos, etc.).  

Para melhor compreensão, em síntese, o protestante é aquele que defende os princípios cristãos 

bíblicos que Lutero os anunciou ao deflagrar a Reforma Protestante. Posteriormente, João 
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Calvino os instituiu mediante um m teológico ordenado, sistematizando-os, bem como, toda a 

teologia chamada e conhecida por reformada ou calvinista. Não entraremos na essência destes 

conceitos, apenas proporcionaremos ao leitor uma breve apresentação de algumas 

considerações importantes para melhor compreensão das bases que sustentam o início das 

atividades desta centenária instituição.  

 

Segundo o ensino calvinista, para a prática do bem em favor do próximo, visando à glória de 

Deus, há normas de conduta que devem estar presentes para orientarem em todo momento a 

vida da pessoa:  

 
Portanto, para nos orientarmos na prática do bem e das ações humanitárias, 

adotemos esta norma: de tudo que o Senhor nos deu com o que podemos 

ajudar o nosso próximo, somos despenseiros ou mordomos, sendo que 

teremos que prestar contas de como nos desincumbimos da nossa 

responsabilidade. E mais: não há outra maneira recomendável de administrar 

o que recebemos senão a de seguir a norma do amor. (CALVINO, 2006, v.4, 

p.189). 

  
Para que o pensamento não se manifeste em atitudes não condizentes e muito menos numa conduta 

reprovável, esse reformador orienta:  

 
Todos os bens que temos foram criados para que reconheçamos o seu autor e 

magnifiquemos a sua bondade com ações de graça... [e] o caminho mais certo 

e mais curto para levar o homem a desprezar a vida presente é meditar na 

imortalidade celestial. Dessa regra decorrem outras: [1ª] A primeira é que os 

que desfrutam deste mundo devem fazê-lo com o mínimo de apego, como se 

nada desfrutassem dele...; [2ª] a outra regra subsidiária é: aprendamos tanto a 

sobrelevar pacientemente e com coração sereno a pobreza, como usar 

moderadamente a abundância... [A 3ª regra é]: A outra regra será que aqueles 

que se acham na pobreza aprendam a suportar com paciência a sua escassez, 

para não se tornarem com demasiada preocupação. Os que conseguem 

observar esse equilíbrio emocional têm tido não pequeno proveito da escola 

do Senhor... Todos quantos desejam servir a Deus com sinceridade aprendam 

do exemplo do apóstolo, que sabia viver contente na abundância e na escassez; 

saibam, pois, conduzir-se moderadamente na abundância e ter positiva 

paciência na pobreza... [A 4ª e última regra é]: ...que todas as coisas nos foram 

dadas pela benignidade de Deus, e destinadas ao nosso uso e proveito, que 

elas nos foram deixadas como em custódia, em depósito, e chegará o dia em 

que deveremos prestar contas delas. Por isso devemos administrá-las tendo 

sempre em mente esta sentença: teremos de prestar contas de tudo que o 

Senhor nos tem confiado. (CALVINO, 2006, v.4, pp. 220/1/2/3). 

 

 

Calvino apresenta acima algumas regras externando preocupações quando se refere à vida e conduta 

diária do cristão protestante e ressalta: 
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Somos sempre e integralmente dependentes de Deus. [Por isso] Um 

verdadeiro cristão não deverá atribuir nenhuma prosperidade à sua própria 

diligência, trabalho ou boa sorte, mas antes ter sempre presente que Deus é 

quem prospera e abençoa. (CALVINO, 2006, p.42).  

 

Encontramos os preceitos da ética calvinista, bem explícitos nos princípios essenciais da 

instituição conforme segue: 
 

Missão: Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno 

da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada. 

Visão: Ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional 

presbiteriana e filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, 

comprometida com a responsabilidade socioambiental, em busca contínua da 

excelência acadêmica e de gestão. 

Valores e Princípios: Na conduta pessoal: dignidade, caráter, integridade e 

espírito mackenzista; No exercício da atividade profissional: ética, 

competência, criatividade, disciplina, dedicação e disposição para o trabalho 

voluntário; No relacionamento interpessoal: lealdade, respeito mútuo, 

compreensão, honestidade e humildade; No processo de decisão: busca de 

consenso, de justiça, de verdade, de igualdade de oportunidades para todos; No 

relacionamento entre órgãos colegiados, unidades e departamentos: cooperação, 

espírito de equipe, profissionalismo e comunicação adequada; no 

relacionamento com outras instituições: responsabilidade, independência e 

transparência; Na sociedade: participação e prestação de serviços à 

comunidade; E, em todas as circunstâncias, agir com amor que é o vínculo da 

perfeição. (INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, 2016) 

 

O Mackenzie, desde sua fundação em 1870 tem os preceitos calvinistas como condutores de 

suas atividades e que se revelam e se concretizam de diversas formas, principalmente na 

formação com excelência de grandes profissionais em suas diversas áreas de formação.  

Ao se acompanhar o desenvolvimento da carreira destes membros da Comunidade 

Mackenzista, pode-se ter um registro dos processos políticos, formativos e culturais em que 

estavam envolvidos, bem como da assimilação em sua vida dos grandes princípios e valores 

institucionais.  

Para auxiliar nossa reflexão, analisaremos dois registros do Projeto Memória Mackenzie nos 

quais podemos conferir e auferir as potencialidades desses registros para a constituição do 

Centro de Memória.  

 

O Centro Histórico Mackenzie desenvolve o Projeto Memória desde 1997, ano do início de 

suas atividades que tem como objetivo principal colher depoimentos de mackenzistas, sejam 
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atuais ou antigos colaboradores, professores ou alunos sobre sua história de vida, tendo o 

Mackenzie como eixo. No acervo do CHCM tem hoje 20 entrevistas com Mackenzistas atuais 

e antigos, alunos e colaboradores, sendo: 

Nº Entrevistado Data da Entrevista 

1 Alberto de Campos Borges 05/2006 

2 Almiro Joaquim de Oliveira (Sr. Miro) 2005 e 2013 

3 Antonio Jorge Correia de Melo 2005/2006 

4 Aurélio Chateaubriand 05/2006 

5 Beatriz Kerr Andres Couve de Murville 03/2005 

6 Daisy Terezinha Oliveira 02/1999 

7 Eder Accorsi 02/1998 

8 Hilda Rabelo 04/1999 

9 Hoover Américo Sampaio 11/2011 

10 Itamar Camargo Veirano 02/1999 

11 Jauaperi M Franco 04/1998 

12 João Batista de Araújo Camargo 05/1999 

13 Loyde Del Nero 04/2010 

14 Luis Poças Leitão Junior 10/1997 

15 Naim Cury de Mello 07/1997 

16 Oscar Schmidt 06/1999 

17 Otacilia Vieira do Lago 02/1999 

18 Tatiana Belinky Gouveia 12/2004 

19 Walter Saraiva Keneese 11/1997 

20 Zilda Sampaio Perroni 12/1997 

Os primeiros projetos foram feitos por empresa terceirizada, especializada na captação de 

imagens e depoimentos ainda coordenados no início, pessoalmente pelo Prof. Fausto Henrique 

dos Santos. Anos depois os projetos continuaram sendo feitos, porém perdeu-se muita 

qualidade e, principalmente, deixou de seguir uma metodologia apropriada e de ter uma 

estrutura. A falta de um método fica clara quando levantamos os materiais disponíveis e 

comparamos os projetos antigos com os atuais. Faz-se necessária uma retomada de implantação 

de metodologia adequada para o registro das entrevistas, seguindo roteiro específico após 

levantamento de dados referente à vida do entrevistado. Também ressaltamos a falta de 

parametrização na guarda do material. A grande maioria das entrevistas na integra não foram 

guardadas, estando disponível apenas o material editado – a essência da entrevista se perdeu. 

Muitas não foram transcritas e ainda estão em fita cassete e em VHS. O material está agora em 

processo de transcrição, migração de suporte para arquivo digital / DVD e catalogação.  
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Muitas lacunas foram levantadas quando fomos pesquisar o material do CHCM e servirão de 

norteador para a retomada do projeto original com a tentativa de se resgatar a qualidade dos 

primeiros e se manter a memória da instituição preservada.  

 

 

 

Edifício Mackenzie, 2015. Fonte: Acervo CHCM 
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3.3 As Pioneiras:  

Para corroborar nossa pesquisa estudaremos duas Mackenzistas que participaram do Projeto 

Memória Mackenzie e tiveram suas entrevistas preservadas com material disponível para 

consulta. 

A feliz escolha das Mackenzistas trouxe ao trabalho um novo olhar: o levantamento de histórias 

fantásticas de mulheres que foram pioneiras em sua época, cada uma a sua maneira, porém 

ambas trazendo depoimentos belíssimos e marcantes que tornaram a pesquisa muito aprazível. 

Conforme a pesquisa avançava algumas histórias se entrelaçavam, despertando novos caminhos 

que se abriam com novas fontes e informações. 

Não se tinha a intenção de explorar o tema educação e gênero, porém uma breve introdução do 

tema se fez necessária pela natureza das entrevistas. Quando intitulamos as pioneiras nos 

referimos a mulheres romperam barreiras da desigualdade, principalmente de gênero.  

Essa desigualdade entre homens e mulheres existe há muitos anos e Rousseau a reconhece, mas 

a seu ver, ela é justificada: “Essa desigualdade não é o fato de uma instituição humana ou ao 

menos ela não é o fruto de um preconceito, mas dá razão: é ela [a mulher] que foi encarregada 

pela Natureza de procriar e ela deva responder dessa responsabilidade frente ao homem” 

(ROUSSEAU 1966, p. 470).  

A respeito das mulheres escritoras diz ele:  

Todas essas mulheres de grandes talentos só impressionam os imbecis. 

Sabemos sempre qual é o artista ou o amigo que segura a pena ou o pincel 

quando elas trabalham; sabemos qual é o discreto homem de letra que lhe dita 

em segredo. Todas essas charlatonas são indignas das mulheres honestas. 

Mesmo tendo verdadeiros talentos a sua pretensão os tornariam vis. A sua 

dignidade é de ser ignorada; a sua glória está na estima do seu marido: os seus 

prazeres estão na felicidade da sua família” (ROUSSEAU, 1966, p.536). 

 Ao analisar a história, podemos verificar o quanto a realidade vivida hoje pelas mulheres do 

século XXI é consequência das diversidades herdadas de tempos atrás e que ainda tem 

influência na cultura atual. Um índice que comprova essa desigualdade é o acesso à educação 

que reflete diretamente os tratamentos diferenciados oferecidos às mulheres e aos homens.   

A educação é um dos maiores indicadores da parcialidade ou da 

imparcialidade de uma cultura. (...) E lastimavelmente, as mulheres no mundo 

em desenvolvimento foram excluídas em massa da oportunidade de serem 

alfabetizadas, sendo, por conseguinte, excluídas de todas as oportunidades que 

a educação confere (MARINOFF, 2008, p.353).  
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Os historiadores da educação brasileira feminina demonstram que a escolaridade para as 

mulheres não tinha sido uma preocupação da sociedade patriarcal brasileira até meados dos 

séculos XIX. Assim, a sociedade brasileira no final do Império/República sentia que era 

necessário dar um pouco mais de instrução às mulheres em vista das mudanças do mundo 

moderno. A grande questão era como educar, conforme as exigências do mundo moderno.  

Porque se a palavra “moderna” significava máquinas, eletricidade, bancos, 

ferrovias, significava também extensão de direitos civis para todos, inclusive 

às mulheres. E dos fantasmas da modernidade “o que mais assombrava a 

oligarquia brasileira (...) eram justamente essas primeiras manifestações de 

um movimento feminista” (MANOEL, 1996, p.30). 

 

As entrevistas analisadas transcorrem essa questão e relatam situações em que as Mackenzistas 

literalmente abrem caminhos para outras mulheres da época corroborando o pioneirismo delas, 

utilizando a metodologia da história oral que oferece um instrumental que, juntamente com a 

investigação e o estudo da documentação primária, possibilita analisar aspectos que podem 

enriquecer mais a pesquisa, uma vez que os depoimentos obtidos permitem verificar pontos de 

vista que os registros tidos como oficiais não ressaltaram. 

 

A importância da história oral é percebida no trecho da obra de Thompson: 

 [...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 

nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 

pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e espacial, 

como também descobrir e valorizar a memória do homem. A memória de um 

pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos 

(THOMPSON, 1992: 17). 

 

É um recurso moderno usado para elaboração, arquivamento e estudos de documentos 

referentes à vida social de pessoas. É sempre uma história do tempo presente. (MEIHY, 1996). 

 

As entrevistas obtidas por meio desse método permitem verificar os diversos pontos de vista 

que certos fatos podem suscitar, além de dar um entendimento mais concreto e próximo da 

dinâmica de diversos grupos sociais, assim como sua trajetória ao longo dos tempos. 
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Na análise das entrevistas utilizaremos a categorização das entrevistas, separamos os 

depoimentos em 05 grupos, sendo: 

1. Origem / Família 

2. Formação Educacional 

3. Carreira 

4. Relações Pessoais 

5. O Mackenzie 

A pesquisa a seguir investigará fatores que justificam a preservação da memória institucional 

do Mackenzie, segundo as lembranças de pessoas que fizeram parte dessa história.  
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3.3.1 Zilda de Almeida Sampaio Perroni 

A Mackenzista Zilda de Almeida Sampaio Perroni, 

Engenheira Arquiteta, Engenheira Civil e 

Bibliotecária nasceu em Portugal, Coimbra em 22 de 

maio de 1905 e faleceu em São Paulo, em janeiro de 

2000 com 94 anos. 

 

Estudou por mais de 10 anos no Mackenzie, 

ingressando com 18 anos, sendo: 

23/02/1923 - Curso Preparatório 

1925 – Engenharia-Arquitetura (3 anos de duração)  

1931 - Engenharia Civil (2 anos de duração, com 

equiparação de matérias cursadas anteriormente no 

curso de engenheira arquiteta) 

                          1933 – Ingressa na Associação dos Antigos Alunos 

A entrevista analisada foi gravada em 12/1997 e encontra-se na integra, conforme anexo E. 

 

Origem / Família 

Zilda veio para o Brasil ainda criança e, devido ao ofício de seu pai foi morar no interior com 

sua família. Na entrevista ela discorre pouco sobre a família de criação. A figura da mãe é citada 

apenas uma vez na entrevista e o pai é citado mais duas vezes, mostrando a forte influência de 

um modelo de família patriarcal, onde o “pater” seria o chefe (ou, autoridade maior) do grupo 

familiar, comum para a época. Desde muito nova foi morar em internatos e pensões tendo que 

aprender a viver sozinha, ainda criança. 

“Eu tinha 8 anos e meu pai como Engenheiro viajava e minha mãe acompanhava 

e não queriam me deixar em colégio de freiras. Então me colocou no Araraquara 

College que estava aberto naquele ano e como não havia internato eu fui morar 

numa pensão, com oito anos”. 

 

 

Foto Zilda de Almeida Sampaio 

Perroni .  

Fonte: acervo CHCM 
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A preocupação da família com relação aos estudos fica evidente na fala acima. Ainda sobre a 

estrutura familiar, Zilda cita: 

“Ah, sim, e eu devo, se eu sou formada hoje eu devo ao Mackenzie, porque 

eu já estava no 2º ano, meu pai teve um desses deslizes que há na vida, e disse: 

“olha você não volta porque eu não vou poder pagar o colégio” 

No trecho acima Zilda fala abertamente que tem um grande “sentimento de gratidão” quando 

cita o Mackenzie e as experiências vividas por ela na instituição. Quando Zilda cita que estava 

no 2º ano do curso superior refere-se ao ano de 1926 - quando cursava a Engenharia Arquiteta. 

“Meu pai havia falecido, em 1933” 

Essas são as duas vezes na entrevista as quais ela faz menção a família de criação. Porém em 

duas passagens a Zilda se refere ao Dr. Waddell como a figura de um “segundo pai” para ela. 

Quando seu pai fala que não poderá mais pagar seus estudos, ela vai imediatamente falar com 

o Dr. Waddell: 

“eu saí de lá, fui direto para o escritório do Dr. Waddell contei tudo para ele, 

ele disse: “o quê que você vai fazer?”, “justamente isso que eu quero falar com 

o senhor, eu não quero abandonar os meus estudos, mas meu pai não tem 

condições no momento, pode ser que daqui alguns tempo” , mas agora não, e 

disse para mim assim: “ você vai continuar “, ainda mais que ele queria que 

as moças estudassem”, “você vai continuar, e o resto do curso você vai ter 

como prêmio dos anos anteriores”, isso a gente não esquece.” 

Aqui aparece o primeiro depoimento do Mackenzie dando subsidio financeiro para bons alunos 

poderem dar continuidade aos seus estudos. A parte filantrópica da instituição, sendo 

exemplificada pela prática.  Ainda sobre o apoio institucional, por meio de uma postura 

inovadora de um dirigente que tinha a cosmovisão de inserção e pioneirismo, Zilda comenta do 

incentivo para ela estudar engenharia, uma área pouco procurada por mulheres:  

“O Dr. William Waddell, que era diretor do College, me incentivou muito, ele 

queria também que as moças também fizessem Engenharia, até então elas 

tinham horror a matemática e quando ele ia a Araraquara visitar o colégio eu 

sempre precisava ir a Diretoria para saber se ainda estava firme na Engenharia, 

quando cheguei aqui em São Paulo, para ele foi uma coisa muito boa, ele via 

realizado o sonho dele, para mim era um grande homem, foi um segundo pai.” 

 

O Dr. William Alfred Waddell foi uma pessoa muito importante na organização do Mackenzie. 

Iniciou suas atividades na instituição auxiliando o então presidente, Dr. Horace Lane na 
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construção do Edifício Mackenzie – Prédio 01 – interessante coincidência. Após alguns anos 

assumiu a presidência do então Mackenzie College de 1914 a 1927:  

“Interessado pela obra missionária presbiteriana, veio em 1890 para o Brasil, 

fixando-se na cidade de São Paulo, onde passou a colaborar com o Dr. Horace 

Lane nos Cursos Superiores do Mackenzie College. Na condição de Engenheiro 

Civil, conduziu a construção do Edifício Mackenzie, que viria a ser a sede da 

Escola de Engenharia, fundada em 1896, tornando-se o primeiro diretor. 

Retornou, a convite, para o Mackenzie College para se tornar Presidente no 

período de 1914 a 1927 e, em 1933, retornou maus uma vez com a condição de 

presidente Emérito da instituição. Faleceu em 22 de fevereiro de 1939”.  

(UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2013, p. 50) 

A partir dessa fala começamos a entender um pouco do sentimento de “família Mackenzista” 

que muitos antigos alunos citam em seus depoimentos. O então Presidente da instituição e sua 

esposa preocupavam-se com os alunos ao ponto de “cuidar” deles, principalmente os internos.  

“eu subi pelo canto da casa, tinha os blocos, tinha um espaço, depois tinha outro 

bloco, me disseram que lá não entrava ladrão, eu digo “entra sim, entra, entra 

aqui pelo canto, pula no terraço e aí levava o que quiser”, isso o Sr. Waddell 

soube, então um dia ele falou: “é, que soube que os gatos andam subindo pelo 

canto do prédio”, eram coisas assim, ele era formidável e a senhora dele idem, 

idem, eles foram uns pais para gente.” 

 

Naquela época o presidente da instituição morava com sua família no campus. Havia dois 

internatos na instituição e Zilda quando veio para São Paulo foi morar no internato feminino na 

Rua Tupi, no Pacaembu. Alguns anos depois é que ela foi morar no prédio da R. da Consolação 

– dentro do campus Mackenzie Higienópolis. Sempre tendo que aprender a tomar decisão muito 

nova. 

Formação Educacional 

Zilda sempre teve uma forte ligação com o Mackenzie. Em sua alfabetização, em Araraquara - 

interior de São Paulo ela estudou em uma escola fundada por missionários presbiterianos 

ligados ao Mackenzie. Sua família como citado anteriormente não queria que ela estudasse em 

escola católica.  

No Araraquara College eu fiz o curso todo de primário, entrei no 2º ano e 

quando fechou o Araraquara College eu passei para um outro Colégio que abriu 

lá, o Colégio Rio Branco, no Senhor Furquim, teve a duração de um ano, mas 

com a graça de Deus no ano seguinte, veio o Mackenzie para lá com o nome 

Mackenzie, Escola Mackenzie de Araraquara. Aí eu continuei os meus estudos 
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até o segundo ano de Preparatório que era o último ano que havia na Escola e 

vim então para São Paulo em 1923 e aqui eu cursei o resto que faltava do 

preparatório, o 3º e o 4º ano e em 1925 entrei na Engenharia, e naquela época 

não era preciso fazer vestibular, quem era aprovado no curso de preparatório 

entrava diretamente na Engenharia. Entrei automaticamente no 1º ano porque 

não tinha vestibular, os aprovados no curso de Preparatórios já entravam direto 

no Mackenzie, que aliás só podíamos entrar no Mackenzie, não podíamos ir 

para outra escola.  

Vem para São Paulo terminar o curso preparatório e persiste em estudar Engenharia, com o 

incentivo do Dr. Waddell. Ela, sem saber, torna-se a primeira mulher a matricular-se e fazer o 

curso de Engenheira Arquiteta e suas amigas vão desbravar outras áreas: 

E lá eu fiz o 2º ano o curso Geral depois no 3º ano que é íamos para 

especialidades e foi quando eu fui escolher a Arquiteta, que eram mais 3 anos. 

A minha turma, eu acho que fui a pioneira porque eu fui para a Engenharia, e 3 

colegas, duas irmãs Teixeira, e Conceição Vicente de Carvalho filha do poeta 

Vicente de Carvalho fizeram Química Industrial, curso de 3 anos, também 

foram pioneiras. 

 

Na entrevista Zilda conta que não sabia que seria a primeira e única mulher em sala de aula e 

discorre sobre a sensação que sentiu quando percebeu a situação, mas de forma pioneira, decidiu 

dar continuidade nos estudos: ela não desistiu: 

Quando eu entrei, eu não supunha que ia ser sozinha, eu pensei que outras 

moças já estavam lá no curso, mas quando eu me vi lá sozinha, no meio dos 

rapazes, muito tímida aí eu fiquei meio assustada, mas eu digo, não, vamos 

para frente, isso não é bicho de 7 cabeças vamos para frente”.  

 

Uma jovem de porte pequeno, parecendo uma pessoa fragilizada, demonstrou a sua força e a 

vontade de vencer durante sua trajetória de vida. Apresentando uma postura firme e positiva, 

conseguiu aos poucos conquistar seu espaço dentro dessa nova estrutura que se apresentava. 

Não deixou se influenciar pela hostilidade de alguns da sala e brilhantemente pontua: “continuei 

o meu curso!” 

Agora assim como alguns colegas me aceitaram muito bem, haviam outros 

que não me aceitaram, eu não sei porque motivo era, nunca fiquei sabendo, 

então muito hostis, mas eu nem tomei conhecimento da hostilidade deles e 

continuei no meu curso. 
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Os obstáculos apareciam e ela calmamente superava-os. Vale ressaltar que ela vivenciava em 

1925 uma situação de pioneirismo, onde as mulheres não tinham as mesmas condições de vida 

que se tem nos dias de hoje. Nos anos 20 a desigualdade de acesso à educação refletia 

diretamente no dia a dia da Zilda, enfrentando os tratamentos diferenciados oferecidos às 

mulheres. Ela não podia fazer as aulas da matéria de agrimensor pois não podia ir para campo 

fazer os trabalhos de medição de solo acompanhada dos colegas (todos homens). O local 

(acampamento) onde as aulas aconteciam ficava em outra cidade, Jandira. Os alunos ficavam 

dias medindo o terreno, mas Zilda não podia acompanhá-los por ser a única menina no grupo. 

“no meu tempo o acampamento foi difícil, porque não havia acomodação 

para moças, então eu tinha que ir de manhã e voltar, até que eles viram que 

era impossível e suspenderam, eu fiz mais tarde, quando a Olívia já estava na 

Escola e que haviam já professores americanos morando lá em Jandira, então 

eu fiz o acampamento nessa época.  
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Carreira 

Ao se formar em 1929, Zilda vai para o mercado de trabalho e não consegue emprego, não 

consegue se posicionar. Em sua entrevista deixa bem claro que o motivo principal: Ser mulher, 

como o próprio Dr. Ramos de Azevedo diz: 

Quando eu me formei e não arranjei colocação não é interessante? Quando eu 

me formei em 1929, era uma época mais ou menos como essa atual, não se 

arranjava colocação, e eu muito menos arranjaria, porque era mulher, e depois 

de procurar muito fui até o escritório do Ramos de Azevedo e ele me deu um 

conselho “minha filha, não procura mais, porque a época é muito ruim e nós 

estamos aqui vendendo só o que é necessário, o meu filho vai trabalhar aqui 

porque é meu filho, mas você não procure que vai ficar achando que você não 

arranja colocação por ser mulher” 

O Dr. Waddell novamente intercede a favor da então antiga aluna e a ajuda indicando seu nome 

para um escritório que estava precisando de arquiteto. Posteriormente oferece algumas aulas 

para ela ministrar no Mackenzie, uma vez que ela era muito boa em “matemática” 

, e eu então, o Dr. Waddell soube, e havia me arrumado uma colocação para 

acompanhar as obras da residência do Sr. Penteado, mas nesse tempo ele ficou 

doente e a obra também não foi iniciada e eu estava novamente sem emprego. 

Aí ele me convidou para lecionar no Mackenzie, porque eu já havia lecionado 

nas férias no curso de verão e eu aceitei mais do que depressa porque eu 

precisava trabalhar, e aí eu fui para a garagem, no prédio que se chamava 

garagem, eu lecionei no 1º e 2º anos de preparatórios, aliás eu preferia mesmo, 

porque não sabiam nada de álgebra, nem de geometria, eles íam aprender 

como eu queria, não precisava ter base, e aí ei fiquei até 1931.  

 

Foto de alunos da Escola de Engenharia 

em acampamento. 1930. Ao lado destaque 

das anotações no verso da foto. Fonte: 

Acervo CHCM. 

Infelizmente não foi localizada foto do ano 

de 1925, porém a foto acima ilustra a 

atividade naquele período.  
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No decorrer de sua entrevista sempre se mostra muito ética e reconhece em várias passagens, a 

gratidão ao “Mackenzie” pelo que recebeu no período que foi aluna. Quando o Dr. Waddell a 

convida para participar de um novo projeto ela prontamente aceita, dizendo que `devia muitas 

obrigações ao Mackenzie` 

Em 1931 com a parte de ensino e o banqueiro Moreira Salles resolveram abriu 

um colégio em Poços de Caldas e entre os professores escolhidos para irem 

para lá eu fui uma e não podia dizer não porque eu devia muitas obrigações 

ao Mackenzie. Eu fui por um ano, não me ajeitei muito e voltei no ano 

seguinte, lá trabalhei bastante.  

 

Porém a entrevistada sempre se mantem firme em seus propósitos e segura do que deseja para 

sua vida – trabalhar na área de engenharia com um salário equiparado ao dos homens, suficiente 

para ela se sustentar. A desigualdade entre gênero era gritante e as mulheres ganhavam 

literalmente metade do valor do salário dos homens.  

Em 1932 eu voltei a lecionar no Mackenzie e fiquei mais alguns anos, até que 

me convidaram também para ir trabalhar na Cia Construtora Lar Brasileiro, 

eu estava com a parte de projetos, então não podia parar, porque parava então 

a seção de orçamento, mas eu ganhava a metade que os homens, os homens 

ganhavam 800 mil e eu ganhava 400  

Zilda não era casada nesse período e era muito dedicada ao serviço. Trabalhava muitas vezes 

mais que os outros funcionários e tinha o reconhecimento de seu chefe, no qual ela dizia ser 

uma pessoa muito boa.  

Até que um dia o meu chefe, Dr. Boanerges, porque quando precisava de um 

trabalho urgente para mandar para o Rio quem ficava depois do horário era 

eu, ele me pediu para me aumentar para 800 também, porque tinha entrado 

um Engenheiro formado pelo Mackenzie, Arquiteto também, ele ganhava 700 

e no fim do mês ele passou para 800, então Dr. Boanerges pediu para me 

aumentarem para 800 e com surpresa ele viu que a matriz não concordou, a 

matriz era no Rio, aí passado uma semana mais ou menos, veio o chefe da 

contabilidade, a São Paulo me procurou e disse que infelizmente eles não 

podiam me aumentar, mas que também não queriam me perder, estava difícil, 

ele me propôs se eu podia trabalhar na Brasileira das 8 até às 11 horas, uma 

hora de almoço, e continuava, então na repartição pública o que restava, mas 

eu fiquei de dar resposta e essa resposta estou para dar até hoje.  

E, novamente não concorda com a situação em que se encontra - de receber a quantia referente 

à metade do salário de um colega homem de trabalho, com a mesma titulação dela e o colega 

ainda receber aumento de salário em menos de um mês de empresa; e toma uma decisão, por 

questões financeiras, de trocar de emprego.  
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o Dr. Boanerges era um chefe maravilhoso, trabalhei lá também um ano, por 

questões financeiras, porque eu era mulher não podia me igualar aos homens, 

eu entrei no funcionalismo. 

Estamos no ano de 1933, ano em que seu pai faleceu. Ela então troca de emprego, vai para o 

´funcionalismo´ ganhando pouco e, novamente, recebe ajuda do Mackenzie, voltando a lecionar 

na casa para complementar seus rendimentos. Ela sempre muito perspicaz, tinha a percepção 

de que as pessoas: “tinham medo que eu tomasse o lugar de alguém”   

O cargo que havia vago, que me ofereceram era de 3ª desenhista, abaixo de 

todos, mas eu aceitei porque eu precisava ganhar mais, eu ganhava 400, 

passou a ganhar 600, e voltei a lecionar no Mackenzie, então 600 com mais 

400, eu estava com 1000 por mês.3ª desenhista na repartição de águas e 

esgotos; lá parece que não gostaram muito, tinham medo que eu tomasse o 

lugar de alguém, porque eu era Engenheira e os desenhistas não eram, mas 

minha intenção não era esta, minha intenção era trabalhar enquanto eu pudesse 

estar lá. 

Uma profissional muito dedicada e comprometida com suas tarefas, destacando-se nas 

atividades que desenvolvia, logo surgiu uma oportunidade de mudar de setor 

até que um belo dia o Dr. Agenor Machado, que era do Instituto Geográfico e 

Geológico estava precisando de uma pessoa que fizesse tudo, então ele me 

convidou se eu queria ir prá lá com estagiária ganhando 1000 cruzeiros, 

naquela época 1.000 cruzeiros, para mim era muito vantajoso então ou aceitei 

e fui para lá. 

Sempre muito ética, ela deixa de dar aulas no Mackenzie para dedicar-se ao Instituo Geográfico   

Como eu fui promovida diversas vezes, e estava um pouco difícil eu tinha que 

preparar lições, eu fiquei só no Instituto Geográfico e Geológico, mesmo 

porque às vezes eu tinha que viajar e já ia interromper as aulas no Mackenzie. 

 

Em seu relato pontua a dificuldade de se estabelecer na carreira àquela época, por ser mulher e 

vai atrás de seus objetivos, vai à luta. Percebendo a dificuldade para ser promovida, sentia certo 

desconforto por parte de alguns colegas, por ela ser mulher. Ela não se sentia segura no emprego 

e precisava fazer algo para garantir sua estabilidade financeira. Sempre uma mulher de ação, 

ela então resolve voltar a estudar no Mackenzie, fazendo agora os cursos de Bibliotecária e 

Engenharia Civil, eliminando créditos de algumas matérias e concluindo o segundo curso em 

um menor período de tempo.   

Foi aí que a senhora voltou para o Mackenzie para fazer mais três anos?  

Sim, eu fui convidada para ir para o Instituto Geográfico e Geológico onde 

também só havia homens, e quando havia assim um movimento para uma 
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reforma, que eu iria ser melhorada de cargo, os homens já vinham com 

problema, “mas ela não é engenheira civil” 

 

Foi porque aí eu comecei a sentir que os homens achavam que eu não podia 

ter promoção, porque eu não era Engenheira Civil, e lá o cargo era para 

Engenheiro Civil, e isso quando querem fazem tudo, mas para mim não 

podiam fazer, então eu achei melhor fazer o Civil, eu fiz em 2 anos, foi rápido, 

eu fazia o Civil de manhã, trabalhava a tarde e a noite fazia o curso de 

Bibliotecária, eu queria me assegurar de qualquer jeito. 

 

me matriculei no 4º ano, devendo matéria do 3º ano, no ano seguinte fui para 

o 5º devendo matéria do 4º e fiz o curso em 2 anos, foi nessa ocasião de meus 

antigos alunos, era uma turma maravilhosa, rapazes excelentes e estudiosos, 

eu não podia fazer feio. 

Seus esforços foram reconhecidos e ela fez carreira no Instituto Geográfico e Geológico, onde 

também foi pioneira e desenvolveu muitos trabalhos conceituados. 

 
E lá eu fiquei, fiz toda a minha carreira lá, entrei como Engenheira estagiária, 

na 1ª reforma eu passei para Engenheira ajudante, mais tarde eu fui para 

Engenheira chefe, ao mesmo tempo que fazia também pesquisa geográfica, 

ainda pesquisa geográfica eu fiquei 5 anos, por isso que eu me aposentei com 

32 anos de serviço, Em 1966 eu podia ter me aposentado com menos anos. 

 

Relações Pessoais 

O Mackenzie sempre proporcionou um ambiente diferenciado, com muitas atividades culturais 

e a Zilda declara na entrevista que gostava de participar das festas sendo uma pessoa muito 

alegre 

Nos bailes eu ia, no meu tempo tinha os bailes do curso comercial quando 

terminava o ano, tinha baile do curso de Preparatório e da Engenharia, então 

eu ia à todos, eu sempre gostei muito de dançar, só parei de dançar quando me 

casei porque meu marido tinha horror, então já deixava a mala pronta, no 

último baile, já vinha entrava no chuveiro tomava café e ia para casa, o 

Mackenzie era realmente maravilhoso.  

A Zilda participou da comunidade Mackenzista como aluna, professora, voltou ao campus 

como aluna alguns anos depois – tendo aula na mesma sala com pessoas que foram seus alunos 

e em todas as circunstancias percebe-se a postura ética dela até mesmo nos bailes – sempre com 

muito respeito entre as partes. Nas fotos percebemos que ela era muito delicada, ela mesma se 

apresenta como ´pequena´ e ressalta que em alguns momentos essa característica lhe trazia um 

certo benefício. 
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Eu sempre fui pequena, dançava com os meus alunos, mas no dia seguinte eu 

era professora, não havia problema, era uma maravilha. 

Como estudou em uma sala onde só havia homens, em um universo extremamente masculino, 

a presença de uma mulher causou as mais diversas reações e ela fez amizade com três rapazes 

que ficaram muito próximos a ela e, inclusive a protegiam:  

Até tenho uma fotografia daquelas pequenininhas, tem uma fotografia, que 

está o Max Fostner, que também fez Arquitetura, que tinha vindo da Alemanha 

um rapaz extraordinário, o dono da Walita, [o Valdemar] e meu 

marido[Domingos Perroni]. Esses três achavam de ser meus tutores, e não me 

largavam, onde eu ia, sempre tinha um, para não haver perigo de ser 

hostilizada, foi uma maravilha, foi uma convivência muito boa. 

 

Com esse relato percebemos que havia sim hostilização com relação à presença da mulher em 

sala de aula, em um curso de engenharia. Mas ela se sentia protegida pelos amigos, que com o 

decorrer da entrevista percebemos que foram pessoas muito importantes na vida dela, pessoas 

muito especiais.  

Esses 3 colegas eram maravilhosos, me ajudaram muito, me deram muita 

força, estavam sempre ao meu lado se alguém quisesse fazer alguma coisa 

mais grave que não era nada naquela época, eles já estavam de prontidão para 

me defender. 

Sentia-se segura na presença dos amigos e relata o quanto eles a ajudaram, sempre de prontidão 

para defendê-la. Anos depois ela se casa com um dos amigos:  

O Valdemar casou-se, o Max também casou-se, então eu costumava dizer, 

ficamos só nós dois, resolvemos nos casar também. 

Domingos Perroni, ele fez preparatórios na Italia, no Colégio Massimo de 

Roma, já estava matriculado no primeiro ano de Medicina, aí ele veio para 

São Paulo para ver os pais, muitos anos que ele estava lá, e aqui estava difícil 

porque ele não tinha preparatórios do Mackenzie, então ele teve que arranjar 

um colégio que o recebesse e o único colégio foi o Mackenzie. Ele entrou 

então no quarto ano especial, que era para alunos que não vinham de trás do 

Mackenzie, para acertar os ponteiros, e de lá ele foi para a Engenharia, mas 

ele ia ser médico. 

Só, nós fomos casar dez anos depois, só colega, só amizade e colega. 

 

Ela tinha muitos outros amigos e gostava, além de dançar nas festas do Mackenzie, de fazer 

coisas diferentes, de frequentar por exemplo o clube de planadores  
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Havia um rapaz que estudava na Engenharia, gaúcho, Joaquim Lopes de 

Figueiredo, então um dia ele com mais outros colegas, resolveram fundar um 

clube de planadores, então como sempre gostei de coisas assim, íamos lá para 

o campo de marte para treinar. 

 

Sendo uma pioneira, Zilda não poderia deixar de ir a espaços frequentados, em sua grande 

maioria, apenas por homens. Em companhia da Adelpha, outra Mackenzista que deu aula para 

a Zilda de biblioteconomia, começou a frequentar o Clube de Aviação. Lá conheceram uma 

aviadora que não tinha permissão para voar no clube, por ser mulher. Por intermédio da 

Associação formada por Mackenzistas, o clube de aviação deu a permissão de voo. Nesse 

episódio a Zilda e a amiga Adelpha sobrevoam São Paulo de avião:  

Foi quando aquela, não sei se vocês já ouviram falar nela uma aviadora, 

começou também, isso chegar a planar, ela de manhã já estava lá, essa chegou 

a planar, tanto que depois quando ela já foi aviadora, também não podia entrar 

no clube, não sei como que se chamava, era um clube de aviação, homens, ela 

não podia também entrar porque era mulher, mas por intermédio da 

Associação nossa, do clube dos planadores, ela entrou, e ela fez a travessia 

dos Andes de avião, agora ela tirava partido porque além de ser aviadora era 

planadora, então ela aproveitava as correntes e ia embora. Teve uma vida 

pequena e nós demos então uma festa, pegamos um avião, um planador, 

pusemos numa parede aí numa cidade, para fazer, propaganda e demos uma 

festa., nessa festa foram sorteados 3 pessoas para fazer um vôo sobre São 

Paulo, e eu não tinha sido sorteada porque eu nem fui a festa, eu só trabalhai 

para a festa, então a Adelpha que era cabeça também, foi bibliotecária, foi 

quem introduziu as bibliotecas aqui em São Paulo do jeito que elas são hoje, 

então Adelfa disse o seguinte “Zilda, você trabalhou muito, não foi a festa, há 

um bilhete que não apareceu o dono, vai ser seu, você vai voar”, eu então fiz 

uma voozinho aqui em cima de São Paulo. 
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O Mackenzie  

 

 

Ficha de Matrícula da aluna Zilda Sampaio – Frente e recorte de observações localizadas no 

verso. Fonte: o original e o arquivo digitalizado encontram-se no Acervo CHCM 

 

O período que Zilda esteve no Mackenzie foi tão marcante em sua vida e torna-se evidente 

quando ela apresenta uma viva e forte lembrança de datas, locais, períodos e fatos os quais 

descreve: 

A minha entrada no Mackenzie foi em 23 de fevereiro de 1923, a noite e o 

nosso internato era aqui na rua Tupi, eu não sei o nº mais hoje, eu sei que 

existe um prédio de apartamentos no local, nós então saíamos de manhã, 

atravessamos o Pacaembú e íamos pela Rua Maranhão até o Mackenzie em 

fila, eu como fazia o curso completo e fazia desenho e tinha uma prancheta 

muito pesada, eu tinha autorização nesse dia da prancheta de ir de bonde, eram 

aqueles bondes abertos , então  eu ia de bonde e voltava de bonde. 
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Internato das moças na rua Tupi em 1920 – destaque para a anotação no verso da foto. Fonte: 

Acervo CHCM 

 

A descrição é tão precisa que quem conhece o bairro do Pacaembu hoje, consegue se imaginar 

vivendo naquela época e percorrendo os caminhos descritos. Ela vem do interior para São Paulo 

e vai morar no internato feminino, primeiramente na Rua Tupi e depois na Rua da Consolação 

onde se sente não só acolhida, mas em seu segundo lar 

O internato era maravilhoso, não era um internato como os do colégio de 

Freiras, então todos achavam muito esquisito a liberdade que nós tínhamos lá 

no colégio, por exemplo, sábado e domingo que não havia aula, a gente podia 

fazer o que quisesse, era livre, contanto que estivesse nos horários das 

refeições, mas era livre , brincava, lia,  que era uma maravilha, era como dizia 

o Boccollini, “o nosso segundo lar”. 
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Ainda sobre o internato, quando elas se mudam para a Rua da Consolação e vão morar próximas 

da casa do diretor, com maior contato também com os amigos, professores e colegas de quarto 

em um novo contexto, formando fortes vínculos de amizades que duraram por toda uma vida; 

ela nos explica o que era o ´Espírito Mackenzista´ materializado em um alegre amigo de 

infância que participava das festas tocando sua sanfona e fazendo serenatas na janela das 

meninas: 

o Internato para mim foi uma maravilha e o Mackenzie também foi, havia 

amizades, que a gente considera até hoje, professores que já se foram, era um 

meio são, um meio muito bom, eu  por exemplo, e divertido, o meu quanto era 

o último que dava ali para área que onde hoje tem jogos, que era campo de 

futebol ali, então o Livio Malzone, você já ouviu falar nele? O Livio Malzone 

foi o espírito mackenzista, ele tocava sanfona harmônica, não sei como é que 

era, ele era extraordinário, era um rapaz de Matão, e ele veio comigo de 

Araraquara, ele estudava em Araraquara e veio para cá, e Lívio animava todas 

as reuniões com a sanfona e às vezes eles iam fazer serenata para nós, então 

as meninas subiam na minha cama, porque era a janela que dava para o fundo. 

 

 

 
Internato Feminino - Pátio onde residiam as meninas em 1929. Fonte: Acervo CHCM 
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Ressaltamos, novamente, a postura do então dirigente da instituição que sempre tinha uma 

maneira muito peculiar de tratar com as alunas, de disciplinar sem ser rude, sendo considerado 

um pai para ela   

, aí o diretor que era o Dr. Waddell, maravilhoso, muito humano, chegava lá 

e dizia: “Olha a situação financeira assim, não vou poder cumprir com os meus 

deveres“ ....  uma vez tinha caído, chamaram o Dr. Waddell para segurar, já 

não era mais criança, e davam responsabilidade para gente, eu me lembro que 

quando nós mudamos ali para a Consolação, que hoje já demoliram o prédio 

para alargar , o prédio era úmido, então embaixo, era cimento, era úmido, 

então costumava sentar e punha as pernas na cadeira da frente, o Dr. Waddell 

passou e viu, e um dia ele me disse: “ é, eu soube que andam voando”, uma 

coisa assim, não passou pito, não disse nada, outra vês ele soube que eu subi 

pelo canto da casa, eu tirava 100 de comportamento, mas no colégio eu 

brincava, não está gravando isso?, ou está ? Está gravando. Aí eu subi pelo 

canto da casa, tinha os blocos, tinha um espaço, depois tinha outro bloco, me 

disseram que lá não entrava ladrão, eu digo “entra sim, entra, entra aqui pelo 

canto, pula no terraço e aí levava o que quiser”, isso o Sr. Waddell soube, 

então um dia ele falou: “é, que soube que os gatos andam subindo pelo canto 

do prédio”, eram coisas assim, ele era formidável e a senhora dele ídem, ídem, 

eles foram uns pais para gente. 

 

E como uma família acolhe seu filho, o Mackenzie a acolheu mesmo depois de formada pelo 

primeiro curso 

Quantos anos, a senhora passou no internato? Acho que uns 7 anos mais ou 

menos, porque depois de formada mesmo continuei morando lá no Mackenzie, 

aí nessa altura nós já estávamos na Rua da Consolação, nosso prédio tinha 

sido concluído, então fiquei um ano aqui na Rua Tupi e no ano seguinte nós 

fomos para a Consolação. 

 

E contextualiza com mais detalhes como era conviver no Campus São Paulo na década de 20, 

citando uma área que hoje é tombada pelo CONDEPHAAT e preservada - o bosque das fadas 

localizado entre os prédios 01 e 09 

No Mackenzie não havia esse contato hoje que há entre as moças e os rapazes, 

era muito livre mas dentro de um certo limite, então nós tinhamos o nosso 

jardim das fadas que era ali em frente a Arquitetura e que ainda hoje existe as 

árvores, acho que Jacarandá que existe lá e quando, era um detalhe, quando 

chegava setembro que o chão ficava roxo, já sabíamos que as férias estavam 

próximas, isso é que eu me lembro sempre, olhar o chão, as férias já estão 

próximas.  

 

Também discorre novamente sobre a ´liberdade´ que se tinha na época   

E tinhamos certa liberdade, se nós quizéssemos falar com algum dos rapazes, 

falávamos com a senhora que tomava conta, íamos até a linha imaginária que 
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era no fim das árvores, ali era a área dos rapazes, então a gente mandava 

chamar o rapaz com quem queria falar, íamos cada um para o seu lado e estava 

feita a conversa. 

 

 

 

Foto de todos os alunos da Escola de Engenharia em 1924, Zilda localizada bem ao centro da 

foto – 1º fileira. Fonte: Relatório Anual Mackenzie 1923, p. 18. ref. 113. Acervo CHCM 
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Foto da Turma de 1926. Zilda está na primeira fileira e o Dr. Waddell está ao lado direito dela 

na foto. Fonte: Relatório Anual Mackenzie 1927, p. 20. ref. 144 Acervo CHCM 

 

 

Foto da Turma de 1927. Zilda está na primeira fileira. Fonte: Relatório Anual Mackenzie 

1928, p. 21. ref. 149 Acervo CHCM 
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Foto da Turma de 1928. Zilda está na primeira fileira. Fonte: Relatório Anual Mackenzie 

1929, p. 22. Ref. 107 Acervo CHCM 

 

Foto da Turma de 1929. Zilda está na primeira fileira. Fonte: Relatório Anual Mackenzie 

1930, p. 23. Ref. 117.  Acervo CHCM 
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Lista com os nomes dos alunos matriculados, cursando o ano de 1928 

 

Fonte: Relatório Anual Mackenzie 1929.  Acervo CHCM 
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Lista com os nomes dos alunos matriculados, cursando o ano de 1929 

 

Fonte: Relatório Anual Mackenzie 1930.  Acervo CHCM 
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Mensagem  

Para finalizar a entrevista, a equipe da filmagem pede para ela deixar uma mensagem aos 

Mackenzistas e a Zilda, em uma frase, resume com muito sentimento a influência que a 

instituição teve em sua vida 

  
Não sei, que amasse o Mackenzie, como nós amamos o Mackenzie, e que 

façam tudo pelo Mackenzie, como eu procurei fazer, no meu trabalho, eu 

sempre procurei zelar pelo meu nome e zelar pelo nome do Mackenzie, 

sempre tive isso e fui feliz. 

Eu vivi os anos mais felizes da minha ainda no Mackenzie, como aluna e como 

professora, senti quando tive que deixar. 

 

Ao término da entrevista, no vídeo editado que está no acervo do CHCM, os produtores fazem 

uma homenagem ao professor Fausto Henrique dos Santos – historiador idealizador de todo o 

projeto de constituição do Centro Histórico Mackenzie e pessoa responsável também pela 

implantação do Projeto Memória Mackenzie. Fausto acompanhou a implantação do projeto 

participando das primeiras entrevistas e, inclusive conheceu pessoalmente a Zilda, a primeira 

mulher Mackenzista a ser entrevistada e, na data da gravação da entrevista final (12/1997), o 

prof. Fausto faleceu.    

 

Sinopse 

Zilda foi uma mulher à frente de seu tempo – uma pioneira. 

Estrangeira, com 08 ano de idade foi morar longe dos pais e teve que aprender a ser 

independente. Profere poucas palavras quando relata a convivência com os pais, mas enaltece 

o Mackenzie como sendo sua segunda família.  

Apaixonada pela matemática inicia o curso de engenheira-arquiteta em 1925, incentivada pelo 

então presidente do Mackenzie, Dr. Waddell. Em 1931 resolve complementar seus estudos 

cursando agora engenharia civil e, para se garantir financeiramente também faz o curso de 

biblioteconomia. 

Ao ingressar no curso para ser engenheira-arquiteta se encontra com a situação de ser a única 

mulher na sala de aula.  Ela fala que alguns colegas de sala não se sentiam bem com a presença 

dela, mas apresenta três amigos de turma que a “protegem”: Max Fostner, Valdemar e 
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Domingos Perroni, seu futuro marido – amigos de uma vida. Zilda casa-se com Domingos aos 

40 anos, muito depois do termino do curso no Mackenzie.  

Vem do interior do estado (Araraquara) e vai morar no internato na Rua Tupi – Pacaembu. 

Nesse momento parece que nos transportamos para aquela época. Sua memória apresenta, com 

riqueza, detalhes dos anos que viveu no Mackenzie. Fala das caminhadas pelo bairro até chegar 

ao Mackenzie, dos dias em que tinha permissão para ir de bonde pois sua prancha de desenhos 

era muito pesada, dos bailes que frequentou, das amizades com fortes vínculos  que fez.  

Zilda parece ser uma pessoa muito espirituosa e de postura firme, apesar de ter um porte 

pequeno e fisicamente parecer uma pessoa frágil. Sempre muito ética, demonstra na prática 

relatada a assimilação em sua vida dos grandes princípios e valores institucionais, os preceitos 

calvinistas que eram proferidos no Mackenzie à época. Também percebidos na postura do Dr. 

Waddell, dirigente da instituição que por meio de seus atos, dava o verdadeiro exemplo de um 

líder que tinha grande habilidades de gestão e também implantava a prática do bem em favor 

do próximo, visando à glória de Deus.  

A entrevistada cita diversas passagens às quais vê o Dr. Waddell como sendo um pai para ela. 

Relata que o pai biológico a pede para parar de estudar e ela prontamente, vai falar com o Dr. 

Waddell, que lhe concede uma bolsa de estudos para ela não interromper o curso. Ele a ajuda 

de diversas maneiras: permitindo que ela permaneça no internato por mais um período, até ter 

condições de sair; tornando-a professora da casa, para ela completar seu orçamento, dando 

conselhos e indicando empresas para ela se inserir no mercado de trabalho. A dimensão do 

Mackenzie em 1925 permitia um dirigente acompanhar os alunos de forma tão próxima, 

tínhamos um universo infinitamente menor do que temos hoje.  

Em 1933 seu pai falece tendo ela a obrigação de se sustentar. Esforçada, tem um período em 

que ela estuda no período da manhã – engenharia civil; trabalha a tarde e a noite volta para 

estudar biblioteconomia, para garantir o futuro.   

Em sua entrevista relata de forma bem clara a dificuldade que teve para ingressar no mercado 

de trabalho, mesmo sendo mais qualificada que muitos de seus colegas homens. E quando 

consegue uma posição ganha metade do valor do salário pago a um homem, mas com muita 

persistência ela vence esses obstáculos. 
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Os relatos de sua memória emocionam e justificam a preservação da memória institucional, 

quando ressaltamos algumas das experiências vividas por ela na instituição: 

 A vivencia nos internatos feminino (R. Tupi e R. da Consolação) 

 O respeito sempre presente em todas as circunstancias: respeito dos professores, sempre 

muito atenciosos para com ela, contornando situações desagradáveis dentro da sala de 

aula; dos amigos de turma; dos alunos em sala de aula ...  

 O apoio do Dr. Waddell, um pai para ela: incentivando para ingressar no curdo de 

engenharia, auxiliando na continuidade dos estudos, deixando ela residir no internato, 

tornando-a professora, indicando para o mercado de trabalho;  

 Os amigos de uma vida e o amigo especial de infância que representa o “Espírito 

Mackenzista”: uma pessoa muito alegre, participativa, envolvida com a cultura;  

 Os bailes no Mackenzie e a alegria de participar e dançar; 

 A vivência de ser a primeira mulher a frequentar o curso de engenheira-arquiteta; 

 A família que se formou no Mackenzie – casou com um também Mackenzista que 

estudou com ela – protegendo-a  

 Cita alguns nomes de pessoas que trabalharam no Mackenzie e pessoas conhecidas: Dr. 

William Waddel, Ramos de Azevedo, o banqueiro Moreira Salles, Dr. Boanerges, Ina 

Braga, filha do professor Braga, Dr. Piers que era diretor do curso de Engenharia, 

professora Esther Serra Ordalia Borges, e outros nomes que podem ser estudados em 

outras pesquisas 

 A vontade de continuar frequentando o campus, participando da criação da Associação 

dos Antigos Alunos e frequentando-a por um longo período. 

Assim, Zilda com seus relatos comprova que a memória não diz respeito simplesmente a uma 

experiência iniciada e concluída no passado, mas sim a algo que permanece vivo, resgatando 

elementos que fazem parte da memória institucional fortalecendo sua identidade pelo resgate 

da linda história de vida e da memória relatada na entrevista.  

Eu vivi os anos mais felizes da minha ainda no Mackenzie, como aluna e 

como professora, senti quando tive que deixar. 
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3.3.2 Tatiana Belinky  

A Mackenzista, escritora e roteirista renomada, que nasceu em São Petersburgo, Petrogrado, 

em 18 de março de 1919 e faleceu em São Paulo, em 15 de junho de 2013 com 94 anos.   

 

A entrevista analisada foi gravada em 06/12/2004 e encontra-se na integra, conforme anexo F. 

 

 

Fotos: Tatiana Belinky - Acervo CHCM 

 

Origem / Família  

Tatiana veio para o Brasil com seus pais ainda menina em 1929, com sua família fugindo da 

Europa devido ao contexto mundial do período – a crise da bolsa de Nova York eclodindo no 

início da Segunda Guerra Mundial.  

“E eu vim ao Brasil aos dez anos de idade com meus pais e meus irmãos 

menores do que eu, em 09 de 09 de 1929, faz um tempão”. 

 

“Enfim éramos uma pequena família, um núcleo familiar, mas muito chegado a 

uma cultura e chegamos aqui a São Paulo, como imigrantes mesmo, por causa 

de problemas na Europa, na Letônia, em Riga, onde nós morávamos, eu nasci 

em São Petersburgo, em Petrogrado e meus pais estudavam lá e se casaram lá, 

mas em Riga, eles eram naturais de lá, eles voltaram para Riga quando eu era 

pequena, tinha dois anos”. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petrogrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013
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A família era bem estruturada:  
“E meus pais, minha mãe era dentista e cirurgiã dentista, meu pai não chegou a 

se formar porque era mais novo do que ela três anos, não teve tempo de se 

formar na faculdade, então ele não tinha, não era universitário, mas era um 

homem de cultura, um homem poliglota, um homem de muita leitura, de muita 

música.  

 

Em sua entrevista nos fala da forte tradição familiar influenciando na formação cultural dela e 

o amor, desde as primeiras gerações, pela leitura. Ela aprendeu com os pais e avós o bom hábito 

da leitura  

 
“Eu nunca vi nem meus avós sem livro na mão, meus pais liam muito. Eu tinha 

uma estante minha no meu quarto desde que eu tinha quatro anos, tinha livros 

pela casa toda, em cima da mesa, embaixo da cama, no banheiro. Eu lia tudo 

que me caia nas mãos, comecei a ler muito cedo antes dos cinco anos, então eu 

lia tudo, não entendia disso a metade, às vezes perguntava para o meu pai, para 

a minha mãe o que quê é isso, ou o que quê é essa palavra, mas lia tudo. E 

peguei uma fluência na leitura que me ajudou o resto da vida, principalmente 

na escola quando cheguei ao Brasil, que não sabia nada. Então... Sempre li e 

quando eu era pequena, ainda não lia, meu pai lia para mim, minha mãe cantava, 

era tinha um vasto repertório de todos os gêneros e em várias línguas e também 

foi uma espécie de academia da educação. Então, eu comecei assim, logo-logo 

eu tinha meus próprios livros e tinha a escola e peguei esse micróbio muito cedo. 

 

 

Chega ao Brasil sem falar o português, porém falava com dez anos três línguas 

  
“a primeira coisa que meus pais fizeram quando chegaram aqui era se... 

inscreveram em duas bibliotecas circulantes, uma em alemão e outra em russo, 

porque em Riga até placa de rua era em três línguas, português foi minha quarta 

língua, então para não perder contato com os livros.”  

 

Sua mãe, uma mulher estudada que na década de 30 trabalhava e cuidava do lar tinha um lema: 

Seja independente, forte e justa!, e o transmitiu para a filha: 

 “a minha mãe, o lema dela, ela até escreveu no meu álbum de menina: minha 

filha seja sempre independente, forte e justa! Era o lema dela”. 

Seu pai é um homem que, nas palavras de Tatiana “de muita cultura” mas sem diploma de 

faculdade. Ele tinha um negócio próprio mas falece cedo, quando ela tinha entre 19 e 20 anos 

– 05 meses depois de seu casamento. 

Meu pai morreu muito cedo num acidente de avião comercial, eu estava 

casada cinco meses quando isso aconteceu e eu comecei realmente, eu herdei 

o trabalho dele, 

Sempre morou com os pais – diferente de outros Mackenzistas que moravam no internato, mas 

teve muita liberdade para fazer suas escolhas e o incentivo para ser uma pessoa independente.   



92 

  

 

 

Que eu quis a um desses bailes eu tinha 15 anos eu acho, eu nunca tinha ido a 

um baile, e eu pedia a meu pai, minha mãe não, porque minha mãe era uma 

dentista brava, estava muito ocupada, ela tinha mais que fazer, mas papai era 

mais... mais viável, então eu pedi: papai, você me leva, me acompanha para o 

baile do Mackenzie? E meu pai dizia assim: o que, você pensa que eu sou 

babá, eu não sou babá não. Se você não tem classe para arranjar um cavalheiro 

para vir te buscar em casa, te acompanhar e te trazer de volta para casa depois 

do baile, então você não vai para o baile fica em casa, e fiquei. 

Os pais não a superprotegiam e, de fato, deram uma criação para ela valorizar a cultura. 

Também deixavam Tatiana se reunir com os amigos, incentivando as atividades que ela se 

propunha a fazer de forma bem liberal para a época 

Eu inventava coisas assim. Inclusive o tal clube que se reunia na minha casa, 

que era uma tertúlia literária, mais ou menos chamava-se Clube Popeye, eu 

não seu por que, e nós nos reuníamos, rapazes e moças do nosso... Da nossa 

turma e de outras turmas e de várias classes, e a gente lia, dizia poemas, 

brincava, dançava... Comia... Toda sorte de... De quitutes e cozinha, e minha 

mãe e meu pai quando tinha essa reunião, essas reuniões uma vez por mês lá 

em casa, eles arranjaram um programa e iam embora para não nos atrapalhar, 

então não tinha pai nem mãe atrapalhando. 

 

Formação Educacional  

Ao chegar no Brasil seus pais a colocam em uma escola alemã, por Tatiana ter conhecimento 

da língua, porém ela não se adaptou a metodologia aplicada na escola, com a adoção de castigos 

físicos  

a primeira escola onde eles nos matricularam era uma escola alemã, porque 

eles acharam que como nós falávamos alemão e minha primeira escola em 

Riga era uma escola alemã também, que seria mais fácil a adaptação das 

crianças começando com uma escola alemã, o que não aconteceu, a escola era 

muito rígida, o ambiente era muito desagradável e um trimestre depois 

pulamos fora porque batiam nas crianças lá, nos meninos.  

Seus pais então a transferem para outra escola com uma metodologia de ensino diferenciada, 

sem castigos físicos e com um clima muito agradável 

Eu me queixei para o meu pai e pulamos fora e em seguida eles matricularam 

na Escola Americana, anexa ao Mackenzie, ao Mackenzie College e aí já 

ficamos no Mackenzie, meu irmão menor entrou na Escola Americana aos seis 

anos e só saiu engenheiro do Mackenzie e eu passei seis, sete anos da minha 

vida no Mackenzie. 

.... era um ambiente, era um clima era muito desagradável. Enfim e o 

Mackenzie foi um alívio e a Escola Americana do Mackenzie foi o próprio 

paraíso, a escola que fui entrando. 
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A diferença de metodologia de ensino, para a época, era bem diferenciada. A escola ficava bem 

próxima de sua residência e, ao lermos seu depoimento, suas lembranças nos faz reviver a 

pequena indo para a escola  

morávamos na Rua Itacolomi, a duas, três quadras da Rua Itambé, do 

Mackenzie, então a gente até ia a pé... E foi muito agradável, foi muito 

gostoso.  

Tatiana também lembra com muito carinho a experiência que teve ao se deparar com a 

biblioteca do prédio 02, que hoje é conhecida como a biblioteca central, localizada ao lado do 

Edifício Mackenzie – prédio 01 

E tinha a biblioteca, a que existe até agora, George Alexander que é um prédio 

de três andares que foi o meu encanto, foi quando eu corri, primeira coisa que 

eu fiz foi voar para a biblioteca para pegar livros e em português, começar a 

ler em português. E na escola eu... Fui muito bem desde o começo, apesar de 

não saber muito o português, mas criança tira de letra, não... não foi grande 

problema porque eu lia, lia fluentemente com muito sotaque, claro, não 

conhecia algumas palavras mas... Fui rapidamente pulando na Escola 

Americana, de semestre em semestre...  

 

Sempre foi uma aluna muito aplicada e conseguiu se adaptar rapidamente ao método de ensino 

do Mackenzie fez o curso de Propedêutico (Propedêutica é uma palavra de origem grega que 

se refere ao ensino - entendido como um curso introdutório que supre a necessidade básica de 

conhecimento, mas não dá capacidades profissionais – hoje tem correlação com o nosso Ensino 

Médio) e posteriormente fez o curso de Correspondente. 

De ano em ano em pouco tempo, então sai, terminei aquela Escola Americana 

em um ano e aí já fui para o Mackenzie mesmo que era um curso chamado 

propedêutico, não sei se ainda existe, era um ginásio... Em três anos, em vez 

de cinco, mas meus irmãos já pegaram o ginásio de cinco anos no Mackenzie, 

mas eu peguei esse aí. E depois desse fui para um curso de correspondente, 

um curso comercial no Mackenzie, apesar de pensar muito em fazer uma 

faculdade eu sonhava ser psicóloga, já naquele tempo. 
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Foto do diploma de Correspondente de Tatiana Belinky emitido pelo Mackenzie College. 

Fonte: Acervo CHCM 

 

Tatiana Belinky em aula de datilografia. Fonte: acervo CHCM 
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Carreira  

Começou a trabalhar com seu pai enquanto ainda estudava no curso de Correspondente e, 

depois ela quis ir trabalhar “fora” seguindo o lema de sua mãe: Seja Independente, forte e justa! 

Eu comecei trabalhando com meu pai, ele... No escritório dele e eu já estava... 

Ela já tinha me dado uma máquina de escrever e eu já sabia bastante inglês e 

ele tinha... Representações dos Estados Unidos e do Canadá e a 

correspondência era inglês, ele sabia inglês claro, mas a datilógrafa era eu e 

eu trabalhei com ele, e ele até me pagava, me pagava direitinho, mas depois 

que me. que terminei a escola eu disse: agora, eu tenho que ir trabalhar fora. 

Por que, você tem trabalho aqui. Eu disse: eu não quero, eu quero mostrar que 

sou independente, trabalhar com papai é fácil. Meu pai não... Não era... É bom, 

agradável, mas não prova nada, eu tenho que provar que eu sou independente 

e me inscrevi numa lista de... de... Funcionários procurados por firmas que se 

dirigiam ao Mackenzie, Mackenzie tinha listas de firmas que esperavam por... 

Por formandos engenheiros, que se formavam secretárias, correspondentes, 

para cargos nessas... Nessas entidades aí, nessas firmas. 

 

Aqui temos o relato que nos comprova o quanto os cursos do Mackenzie tinham 

reconhecimento no mercado de trabalho. As empresas, de fato, procuravam estudantes do 

Mackenzie para fazer entrevistas e preencher as vagas disponíveis. E os alunos passavam nas 

entrevistas, para surpresa dela  

 E havia lá um anúncio que eu achei interessante, que procurava uma secretária 

bilíngüe que escrevesse inglês e tal e coisa e... Para se apresentar para uma... 

Uma entrevista, para ver se... se era aceita e era uma multinacional americana, 

um frigorífico Swift para ser exato, e lá fui eu me apresentar para... Para uma 

entrevista. Eu fui devidamente entrevistada em português e em inglês, fizeram 

várias perguntas, eu fiz um teste... E fui aprovada e aí eu o tempo todo 

pensando: eu não quero ficar aqui, eu acho que não é isso que eu quero. E 

quando eu... Eu não esperava ser aprovada, nem imaginava, mas fui. E aí... 

Ele disse... É, serve. E eu pensei: e agora o que quê eu faço, eu não quero ficar 

aqui. E ele perguntou, quanto à senhorita quer ganhar com o primeiro 

ordenado. E eu pensei com meus botões, vou chutar alto, vou pedir uma coisa 

impossível assim eles não aceitam e eu vou para casa, eu não quero. Porque 

naquele tempo engenheiros recém formados que iam trabalhar na light, 

alguns... Grandes firmas assim estrangeiras, ganhavam 400$000 que era um 

bom ordenado para começar e o chute que eu dei foi o dobro, ele perguntou 

quanto e eu disse 800. Agora ele me chuta escada abaixo. Pois Sim, aceitou. 

E foi assim que eu comecei secretária de uma multinacional, escrevendo cartas 

sobre porcos, traseiros e presuntos e outras coisas que não me interessavam, 

não agüentei muito tempo, mas era muito bem paga, muita bem paga.  

A entrevistada se surpreendeu com a conquista de seu primeiro emprego mas, como fazia o que 

não gostava, logo pediu demissão. Ela gostava de ler e escrever e casou-se com Júlio aos 19 
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anos. Ficou conhecida por implantar o primeiro programa infantil para a TV, quando do início 

da transmissão de programas aqui no Brasil – o Sítio do Pica-pau Amarelo.  

Como é que a TV aconteceu na sua vida? Aconteceu! Porque o Júlio... O Júlio 

e eu nós tínhamos muita... Muita coisa em comum, muitos interesses em 

comum, embora fossemos muito diferentes e a gente... Gostava de teatro, ele 

de cinema, de música, de poesia, a gente tinha assunto, política, a gente 

discutia muito política e... Quando nós casamos... Poucos... Poucos anos... 

Meu pai morreu [...] eu herdei o trabalho dele, continuei a trabalhar, enfim eu 

estava muito ocupada e eu era uma jovem dona-de-casa e a gente conversava 

muito sobre teatro, ia ao teatro e... Ao cinema e teatro e uma noite estávamos 

lá, conversando...  

A família Gouveia tem a oportunidade de conhecer Monteiro Lobato em uma situação que 

Tatiana narra como sendo bastante embaraçosa, porém engraçada  

E tocou o telefone e eu atendi, eram umas oito horas da noite e uma voz assim 

seca disse: aí é a casa de Júlio Gouveia? Eu disse: é, quem quer falar com ele? 

Aqui é Monteiro Lobato. Eu achei que era trote, eu respondi: aqui é o rei 

George. E o Lobato riu e disse: sou eu mesmo, eu li o artigo do Júlio numa 

revista lá de literatura e arte sobre a minha literatura infantil, eu quero 

conhecer esse Júlio, posso ir aí hoje à noite? E foi assim que eu conheci o 

Monteiro Lobato, ele nos procurou. Parece estranho... E naquele tempo não 

éramos nada, nós éramos um casalzinho com filhos pequenos. 

O convívio com a cultura fazia parte do dia a dia do casal, que apreciava muito música, cinema, 

literatura e teatro. Por brincadeira o casal estreou uma peça com Paulo Autran em uma 

montagem de com trechos de Peter Pan 

Nessa época... Isso foi em 44 eu acho, porque Lbato morreu em 48, devia ser 

44, 43, 44... E alguns anos depois... O Júlio... Por brincadeira estreou no teatro, 

no TBC junto com Paulo Autran, Nídia Lícia, etc. Paulo Autran eu conheci 

menino de 14 anos, na minha casa, porque ele era irmão menor, o irmão 

pequeno da minha colega de turma a Gilberta Autran, e era trazia o irmãozinho 

para a minha casa e nós brincávamos de teatro na minha casa, na garagem, a 

gente fazia teatro lá, o Paulo já era ator, começou ator, vocação mesmo, depois 

ele se formou advogado, ele trabalhou como advogado e depois virou ator 

mesmo. E o Júlio era amador, gostava muito de teatro e por uma brincadeira 

nós fizemos uma ceninha de teatro que o Júlio escreveu da... Do... da peça 

Peter Pan para apresentar na casa de uma menininha , filha de nossos amigos 

que fazia sete anos e... Fizemos uma representação na casa dela, de 

brincadeira. 

A brincadeira foi muito bem avaliada e algumas senhoras que assistiram a primeira 

apresentação, gostaram muito e pediram para que Júlio aumentasse o texto e se apresentasse 

em espaços culturais da prefeitura. E assim foi feito  
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Eu era a mamãe, meu irmão era capitão Gancho e assim por diante, e naquela 

festa estava umas senhoras de uma Associação beneficente e cultural, 

gostaram daquela brincadeira e sugeriram ao Júlio que aumentasse o texto 

para uma hora e para ser apresentado no teatro municipal em benefício dessa... 

Dessa associação, porque a prefeitura cedia o teatro para coisas culturais 

assim. E dito e feito, o Júlio aumentou o texto, nós ensaiamos com o nosso 

grupo de teatro do qual o Júlio já era diretor por que... Do grupo amador do 

SESC, do qual o primeiro diretor foi o Décio de Almeida Prado, o Décio saiu 

e o Júlio entrou, então já tínhamos ligação com o teatro e aí começamos a 

fazer teatro para a prefeitura de São Paulo, que durou cerca de três anos, todo 

fim-de-semana em outro teatro, enfim.  

E o casal foi convidado para transformar as peças infantis em programa de televisão quando ela 

aparece no Brasil da década de 50 

E quando apareceu a televisão em 51... Na passagem do ano de 50 para 51 ou 

de 51 para 52, a TV Tupi não tinha nada para crianças, a não ser... a não ser 

programas de auditório, brincadeira, gritaria, mas um programa para crianças 

realmente não tinha, então convidaram o nosso grupo, o TESP – Teatro Escola 

de São Paulo, para apresentar o espetáculo que estávamos fazendo para a 

prefeitura, levar a turma para o estúdio que a emissora providenciaria tudo em 

volta, infra-estrutura. E foi feito e caiu no gosto imediatamente, começaram a 

chover telefonemas pedindo programa para criança... E foi assim que 

começou. Logo eles pediram um programa semanal pequeno e, que eu 

escreveria... Que seria fábulas, fábulas animadas que eu disse: isso é fácil, 

fábulas eu conheço muitas de várias... Várias origens são pequenas estórias 

com poucos personagens, dois, três; isso a gente pode fazer meio que 

brincando, e fizemos. Isso levou um por semana, um programa por semana 

durante dois meses e aí a emissora pediu um programa maior para... Um 

programa brasileiro, a temática brasileira e aí foi à ideia de fazer Monteiro 

Lobato que nós conhecíamos, conhecíamos a obra dele, tínhamos um grupo 

de teatro muito bom já, amador, e foi começou assim. 

 

O trabalho do casal teve um grande sucesso e ficou anos em cartaz 

Ah! Sítio do pica-pau amarelo ficou 12, 13 anos. E eu era roteirista, virei um 

roteirista, nem sabia o que quê era isso, e o diretor era o Júlio e apresentador 

e a nossa idéia era... Promover leitura livre, então os programas todos 

começavam na estante, a câmera saia da estante, o Júlio tirava um livro da 

estante, abria... Começava... dava o título da história, do autor...falava algumas 

palavras sobre isso, começava a ler a história, aí a passava para o espetáculo... 

Depois voltava para encerramento e... Com bordão, quando era capítulo que 

ia continuar da próxima vez, ele começa a ler o próximo e dizia, interrompia 

e dizia: bem, mas isto é uma outra história que fica para uma outra vez. E aí 

foi embora, era o sítio do pica-pau Amarelo uma vez por semana, em horário 

nobre, um programa de muita audiência, e logo pediram mais e logo 

começamos a fazer o que chamam hoje de minisséries, quer dizer romances 

inteiros em capítulos, um capítulo por... Por programa, duas vezes por semana, 



98 

  

 

 

também de meia hora, quarenta minutos e no fim-de-semana, no domingo era 

um teatrão de uma hora e meia ou mais, no começo chamava Era Uma Vez, 

porque era mais contos fantásticos, contos de fadas, coisa mais infantil e 

logo... de manhã, depois passou para a tarde com o nome de... Teatro de 

Juventude e aí já eram peças mais... De alcance mais amplo, e isso também 

durou, durou, durou. Foram anos e anos que ficamos na televisão, 12, 13 anos 

sem interrupção. 

  

 

Relações Pessoais  

Tatiana também gostava de participar das festas e bailes organizados pelo Mackenzie, que 

continuavam tradicionais em meados de 1934, ainda organizados no ginásio de esportes com a 

presenças das `bolas pretas` 

O primeiro baile, baile... No grande salão, salão era... O salão era o salão de 

ginástica, mas era usado para festa, para baile, bailecos, então uma orquestra, 

baile mesmo á noite e tal, e a primeira vez que eu.[....] Daquela vez eu fiquei, 

da próxima vez eu tinha um cavalheiro. As meninas que iam, as minhas 

colegas de outras turmas, iam acompanhadas, iam acompanhadas de mãe, de 

avó, de tia e que elas chamavam de bolas pretas, eram as bolas pretas. Porque 

eram senhoras que iam muito compostas, vinham com vestido preto básico, 

com colar de pérolas, mais ou menos assim e sentadas ao longo da parede da 

sala e ficavam supervisando o comportamento das meninas e dos meninos, 

que era para não dançar muito apertado, que era para não.. Para se 

comportarem muito bem e as meninas chamavam essas senhoras de bolas 

pretas... Porque elas perturbavam. Agora eu não tinha bola preta, minha mãe 

não iria jamais. 

Assim comprovamos que nessa época as famílias participavam das festas, frequentavam o 

Mackenzie, se conheciam e formavam um ambiente caseiro dentro da escola. A cidade não 

tinha as dimensões de hoje e as pessoas se conheciam, frequentavam a casa dos vizinhos, as 

relações se estabeleciam e nessa interação novas famílias se formavam. E Tatiana vai ao baile 

com uma vizinha, colega de turma 

Eu morava na Rua Itacolomy do outro lado da rua morava uma colega minha, 

colega de turma, cuja irmã mais velha se casou com um médico importante, 

era doutor Henrique Mindlin, ele era chefe do Júlio, que eu não conhecia 

naquele tempo, o Júlio era estudante de medicina sexto anista e era... O 

Henrique Mindlin era chefe dela na... na enfermaria de mulheres aí... Ele 

trabalhava na Santa Casa. Enfim, ele era convidado do noivo e eu era 

convidada da noiva, mas eu não o conhecia, quem me acompanhou porque eu 

sempre tinha alguém que me acompanhasse depois que meu pai me deu aquela 

lição, era um rapaz da Faculdade de Medicina, chamado Alexandre, 

Alexandre Zione e na festa, aquela casa era muito grande, um palacete que 

está hoje, até a polícia foi...esteve instalada lá, foi lá, um grande palácio e, a 
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festa de casamento, depois da cerimônia era naquela casa com duzentos e não 

sei quantos convidados e uma mesa de banquete assim enorme, de quatro 

metros de comprimentos, toda cheia de iguarias, toalhas de renda até o chão, 

muito chique. E o Alexandre disse: Tatiana, eu quero te apresentar um colega 

meu, o Júlio Gouveia, acho que você vai gostar dele. Eu disse: bom, vamos 

procurar o tal Júlio. E procuramos no meio daquela multidão e não achávamos 

o Júlio, e eu disse: Ah! Alexandre, eu acho que ele foi embora, já está ficando 

tarde e o Alexandre disse: ahn-ahn! Você não conhece o Júlio, ele não ia 

embora de uma boca livre dessas, vamos achar o Júlio. Procura que procura, 

aí ele teve uma ideia, ele começou a levantar a toalha de mesa e olhar embaixo 

e lá pelo... Pelo terceiro metro lá estava o Júlio, embaixo da mesa. 

Assim Tatiana conhece Júlio, seu futuro marido, de forma excêntrica e autentica 

Embaixo da mesa, de pernas cruzadas, com uma garrafa de champanha só para 

ele, com uma travessa de ovos recheados, só para ele e, posto em sossego, 

numa boa, bebendo e comendo sem se deixar por perturbar por ninguém. 

Agora, já era um pouco tarde, ele já devia estar lá fazia algum tempo e o 

Alexandre levantou a toalha e disse: apareça Júlio, eu quero te apresentar uma 

amiga, a Tatiana. Aí o Júlio botou para fora uma cara muito bonita, porque ele 

era muito bonito, quem se lembra da nossa... Nossos programas de televisão 

há de se lembrar, ele era... tinha uma cara de português muito bonita, uma 

covinha no queixo com grandes olhos pestanudos, a sobrancelha grande e 

preta, muito bonita. Botou a cabeça para fora e o Alexandre disse: olha Júlio, 

essa é a Tatiana, esse é o Júlio, Júlio essa é a Tatiana minha amiga. E ele olhou 

para mim com aqueles olhos lânguidos e com a voz pastosa e disse: Tatiana 

quer casar comigo? E foi a primeira coisa que eu ouvi dela. A penúltima foi o 

meu casamento com ele nove meses depois, depois de muitas peripécias. 

Também foi muito ativa participando de clubes, escrevendo folhetos e jornais criado por alunos 

do Mackenzie na época  

O nosso, Popeye, a gente imprimia em mimeógrafo e tinha tanta brincadeira, 

tanta coisa engraçada que alguns dos meninos levavam isso, vendiam no 

Mackenzie.. [...]eram crônicas, eram poesias, eram discussões, era animado. 

Aliás, o Mackenzie tinha uma publicação, mas essa é impressa, um... Um 

folheto em várias páginas chamava Mackenzie, e tinha notícias do Mackenzie, 

de... Toda sorte de coisas, até política alguma coisa. Enfim... Mas eu tinha 

uma coluna social lá. é! Eu era a Kodak, assinava Kodak. porque eu 

fotografava as pessoas, fotografava em palavras, não tinha... Ilustração, era só 

texto e eu brincava, mexia... Mexia com os meus colegas, com os senhores 

engenheiros da faculdade de engenharia e assim por diante, eu brincava. 
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Tatiana com o uniforme do Mackenzie, em foto que saiu no jornal O Popeye. Fonte: Acervo 

CHCM 

 

Ah! Esse era o jornal do nosso clube Popeye, por que se chamava Elefante, eu 

não me lembro. Ah! Sei, sei por que, porque a casa onde o teste, fazia os seus 

ensaios para a televisão e para teatro era um palacete na Rua Artur Prado, na 

Liberdade, era uma rua muito importante, até o palácio do arcebispo era nessa 

rua e eu conheci o Júlio nessa casa, era um palácio, um palacete até... De... 

Era Ramos de Azevedo, uma casa muito rica, eu conheci o Júlio lá, e quando 

a mãe do Júlio morreu ele herdou essa casa e era... Era o elefante branco, nós 

chamávamos elefante branco porque era muito grande, muito antiga, muito 

rica, num lugar muito caro, a gente não tinha dinheiro para reformar, nem para 

morar lá, nem para nada, era o próprio elefante branco e, chamava-se O 
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Elefante Branco, os ensaios eram lá e o jornalzinho chamou-se O Elefante por 

causa disso. Depois ele foi derrubado e foi construído um prédio lá alto e a 

casa onde eu moro agora foi trocada por aquele terreno, nem era pela casa. 

   

O Mackenzie  

 

 

Foto da Ficha de Matrícula da aluna Tatiana Belinky – Frente e verso com observações 

localizadas. Fonte: o original e o arquivo digitalizado encontram-se no Acervo CHCM  
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Em sua entrevista relata sua sensação de alivio ao ir estudar em uma escola com um ambiente 

e uma metodologia diferenciada das outras escolas  

Na Escola Americana eram salas mistas. Aliás, até na escola alemã eram salas 

mistas, mas era um ambiente, era um clima era muito desagradável. Enfim e 

o Mackenzie foi um alívio e a Escola Americana do Mackenzie foi o próprio 

paraíso, a escola que fui entrando. 

A Biblioteca foi um espaço que Tatiana se encantou, como já citado acima. Porém na época ela 

não tinha acesso aos livros que queria, num primeiro momento. Precisou da intervenção de seu 

pai junto a biblioteca para ela poder pegar os livros que quisesse. As regras restringiam o acesso 

livre aos títulos  

No começo... No começo não tinha. Quando eu fui lá com 12 anos, fui direto 

correndo para uma estante grande e a bibliotecária disse: hum-hum! Essa 

estante não é para você, não é para menina. E eu espantada perguntei: existe 

livros de menina e de menino? E ela disse: não! Aqui são impróprios. Aí eu 

perguntei de novo: o que quê é livro impróprio, não sei o que quê é livro 

impróprio e o que quê é um livro impróprio num colégio, o que quê é isso? E 

a moça não explicou nada, disse: para você é essa estante aqui. Me mostrou 

uma estante pequena do meu alcance, com uns livros lá que eu não sabia o que 

quê era, e disse: daí você pode tirar dois livros e levar para casa e devolver. 

Escolhi dois, não gostei nem do aspecto deles, das capas. Tinha um livro que 

tinha autor... Senhora não sei quantos, senhora Leandro Dupret e eu perguntei 

se senhora é nome de escritor, acho que fiquei escandalizada, mas levei não 

esse livro, outros dois e eram até traduções de coisas francesas, madame Deli... 

O trabalho da... Li, não gostei, me queixei para meu pai e disse: olha, me 

obrigaram a pegar livros numa estante boba lá, de livros bobos, não gostei, o 

que eu faço. Aí ele disse: você não faz, faço eu. Escreveu um bilhete, uma 

carta para a bibliotecária e para a diretora do curso dizendo que Tatiana, minha 

filha, está autorizada a tirar da biblioteca o livro... O que ela quiser. O que foi 

um grande escândalo porque todo mundo ficou horrorizado que uma... Uma 

fedelha, uma pirralha de 12 anos pudesse tirar da biblioteca o livro que 

quisesse; mas a autoridade paterna era a última instância, então eu comecei a 

tirar os livros que eu queira na grande estante masculina e impróprio. 

 

Também relata das festinhas no chamado “bar” – hoje são as cantinas escolares e da divisão 

dos intervalos por gênero. Meninos e meninas não frequentavam o intervalo do lanche no 

mesmo horário e havia uma funcionária responsável por supervisionar as meninas   

Ah! Tinha, no Mackenzie tinha festas, tinha... Um bar, um barzinho. A gente... 

As classes eram mistas, mas no recreio era separado.Nós tínhamos um jardim 

para as meninas e eram supervisadas por uma... Uma senhora muito fina 

chamada dona Heloísa, grã-fina, quatrocentona, chaperone que tomava conta 

das donzelas lá, e os meninos estavam em outra... em outro jardim lá, em outro 

espaço, mas no barzinho a gente se encontrava.  
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Os antigos alunos falam das comidas que havia no bar e suas peculiaridades. Muitos alunos 

vinham do interior e alguns, como Tatiana, de outro país e não conheciam alguns produtos que 

eram vendidos no bar. 

Então no barzinho era aquela festa, tinha coisas gostosas, tinha guaraná, coisa 

que eu não conhecia, uma bebida assaz extraordinária e chocoleite que era 

uma bebida montada, sanduíches, enfim... Sorvete e... Um encontro social, a 

gente brincava... Não chegava a namorar propriamente, mas o que se dizia 

naquele tempo “flertava”, trocava olhares. 

 

 

 

Tatiana Belinky (quarta da esquerda para a direita) com amigas em escadaria no Mackenzie. 

Fonte: Acervo CHCM 

 

 Mensagem 

Deixa uma mensagem que virou um símbolo da instituição falada por ela e repetida por muitos 

mackenzistas:  

Uma vez Mackenzista sempre Mackenzista!!!! 

 

E faz um breve relato do período em que frequentou o Mackenzie 

o Mackenzie foi um alívio e a Escola Americana do Mackenzie foi o próprio 

paraíso [...] Meu irmão, por exemplo, entrou no jardim da infância, na Escola 

Americana e saiu engenheiro pelo Mackenzie; meu outro irmão fez ginásio, 

colégio e eu também, tivemos muita... Muito contato e o Mackenzie teve muita 

importância na nossa vida, muita, muita. E sempre muito prazerosamente, foi 

sempre muito agradável. 
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Tatiana Belinky (a quarta da esquerda para a direita) com amigas em frente ao prédio 01. Fonte: 

Acervo CHCM 

 

Sinopse 

Tatiana também foi uma mulher à frente de seu tempo – uma pioneira. 

Estrangeira, com 12 anos de idade chega ao Brasil sem falar uma palavra de português. Tatiana 

em sua entrevista nos fala da forte tradição familiar influenciando na formação cultural dela e 

o amor, desde as primeiras gerações, pela leitura. Ela aprendeu com os pais e avós o bom hábito 

da leitura, que a auxiliou na integração e no aprendizado da língua portuguesa.  

 Uma menina alegre que morava próximo ao Mackenzie e, por não se adaptar no colégio 

alemão, se transfere para a escola próxima de sua casa. Tatiana relata a alegria que sentiu “a 

Escola Americana do Mackenzie foi o próprio paraíso”. E assim teve início a experiência dela 

com o Mackenzie: “... Eu fui levando a vida alegremente”  

Gostou muito do ambiente da instituição e relata a marcante experiência de frequentar, pela 

primeira vez, a Biblioteca George Alexander: “primeira coisa que eu fiz foi voar para a 

biblioteca para pegar livros e em português”, ainda em fase de aprendizado da língua. 

As lembranças da entrevista relatam que ela foi alfabetizada no Mackenzie e vivenciou 

momentos que marcaram sua adolescência participando de clubes, escrevendo folhetos, jornais 

criado por alunos do Mackenzie na época.  
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Vinda de uma família de muita cultura, também gostava de frequentar os bailes e festinhas no 

chamado “bar” – hoje são as cantinas escolares. Meninos e meninas não frequentavam o 

intervalo do lanche no mesmo horário e havia uma funcionária responsável por supervisionar 

as meninas, e nos tradicionais bailes organizados pelo Mackenzie, em meados de 1934, ainda 

no ginásio de esportes, contava com a presenças das `bolas pretas: “Porque eram senhoras que 

iam muito compostas, vinham com vestido preto básico, com colar de pérolas, mais ou menos 

assim e sentadas ao longo da parede da sala e ficavam supervisando o comportamento das 

meninas e dos meninos.”  

Assim comprovamos que nessa época as famílias participavam das festas, frequentavam o 

Mackenzie, se conheciam e formavam um ambiente caseiro dentro da escola. A cidade não 

tinha as dimensões de hoje e as pessoas se conheciam, frequentavam a casa dos vizinhos, as 

relações se estabeleciam e nessa interação novas famílias se formavam. 

Torna-se uma renomada escritora da literatura infantil, ela que chega aos 12 anos no Brasil sem 

o domínio de nossa língua, e se destaca ao adaptar as histórias de Monteiro Lobato para se 

transformar em peças infantis, em programa de televisão quando surge a TV Tupi no Brasil, da 

década de 50. Ela e seu marido Julio ficam famosos pela exibição do Sítio do Pica Pau Amarelo 

por muitos anos. 

 

Também narra diversas experiências vividas no Mackenzie: 

 A vivencia no bairro de Higienópolis (ela residia na R. Itacolomi) 

 O apoio dos pais incentivando os estudos e o desenvolvimento das atividades extra que 

ela fazia, dando subsídios para a filha tornar-se “independente”; 

 O respeito dos professores, citando alguns importantes nomes de pessoas que 

trabalharam no Mackenzie e amigos, pessoas que fizeram parte da vida dela tais como: 

dona Nicota, professora do Jardim da Infância, dona Ruth Camargo, professora da 

Escola Americana, Dona Alicia, também professora, o diretor do curso Alfred Anderson 

(mister Anderson), Henrique Mindlin, Paulo Autran, Ramos de Azevedo e Monteiro 

Lobato.  

 A participação nos bailes do Mackenzie, citando as “bolas pretas” e a alegria de desses 

eventos; 

 A família que formou – conheceu seu marido Julio Gouveia por causa do Mackenzie;  

 O carinho imenso que sentia pela instituição, registrado na entrevista. 
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Assim, Tatiana com seus alegres relatos também comprova que a memória de momentos tão 

especiais permanece viva, com o resgate de muitos fatos, relatados com riqueza de detalhes, e 

nomes de professores e pessoas que dividiram experiências com ela, delimitando sempre tempo 

e espaço, resgatando elementos que fazem parte da memória institucional.  

Uma vez Mackenzista, sempre Mackenzista!” 
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Tatiana Belinky no dia da formatura Fonte: Acervo CHCM 
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Tatiana Belinky no dia da gravação do programa (09/12/2004) na biblioteca de sua residência. 

Fonte: acervo CHCM 
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4. Considerações Finais  
 

O Centro Histórico e Cultural Mackenzie – CHCM tem sua função de manter viva e preservada 

a memória da instituição. Com o levantamento dos dados de sua criação em 1997 e seus 

objetivos foi possível levantar as razões e motivações de se preservar a memória institucional.  

A primeira e talvez a mais sólida razão é a preservação da história do Mackenzie, uma 

instituição com mais de 146 anos de existência, que até hoje mantém a influência de seus 

fundadores, missionários presbiterianos americanos calcados nos princípios de fé cristã 

reformada. Essa influência fez com que, naturalmente ao longo de sua existência, grande parte 

dos registros de sua constituição se mantiveram preservados. Esses documentos do início das 

atividades encontram-se no Edifício Mackenzie – 2o andar, acervo do CHCM, devidamente 

conservados. 

No decorrer da pesquisa e nas tarefas diárias enquanto coordenadora do espaço, nota-se a forte 

influência da cultura norte americana na cultura da instituição, principalmente quando 

pesquisamos os materiais, até meados de 1930-1940, quando a gestão da instituição prestava 

contas para a Board de Nova York. Os documentos de constituição foram guardados por mais 

de um século e estão muito bem organizados e guardados.  

Encontramos na documentação analisada também fatos que sustentam a hipótese de o Centro 

Histórico Mackenzie ter sido criado para atender a legislação vigente. Sua instalação no Edifício 

Mackenzie atende aos quesitos para utilização de um bem tombado. Foi protocolado em 1985, 

pelos moradores de Higienópolis, um pedido de tombamento junto ao CONDEPHAAT – 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de alguns 

prédios do Mackenzie, devido a sua representatividade para conhecimento e preservação da 

arquitetura dos edifícios. Em 16/12/1993 é publicado no D.O.E. o tombamento grau I do 

Edifício Mackenzie – Prédio 01, com o conselho reconhecendo a importância de se manter 

preservado o edifício.  

Em 1997 foi criado o Centro Histórico Mackenzie com sua constituição publicada no Relatório 

Anual da Instituição e, em novembro do referido ano os setores que estavam instalados no 

prédio 01 (Reitoria, Presidência e setores administrativos como a área de Recursos Humanos e 

Tecnologia da Informação) são transferidos para o então adquirido Edifício João Calvino, 

abrindo espaço para o Centro Histórico Mackenzie efetivamente ocupar o Edifício Mackenzie. 
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No dia 08/12/1998 foi protocolado sob o número 38.013/98 no CONDEPHAAT o “Projeto de 

Restauro e Readequação de Uso para o Edifício Mackenzie”, para adaptação do Edifício 

Mackenzie atendendo suas novas funções e para restaurar o espaço, resgatando aspectos de sua 

arquitetura original. A obra foi entregue no ano de 2004, período em que se tem início, 

efetivamente, de suas atividades.  Podemos afirmar que a instalação do Centro Histórico 

Mackenzie no Prédio 01 foi uma interessante estratégia traçada pelos dirigentes da instituição 

para atender uma demanda interna, de organizar e preservar o patrimônio histórico da 

instituição – o que incluiu o edifício em si, bem como, atender as exigências da legislação 

vigente quanto às regras de tombamento. 

Porém ao levantarmos os objetivos traçados em 1997, pudemos entender que ao ser elaborado 

o projeto inicial pelo Prof. Fausto dos Santos, historiador e museólogo de formação, não havia 

ainda o conceito de Centro de Memória, como se estabelece nos dias de hoje. O Centro 

Histórico Mackenzie foi concebido com os seguintes objetivos: “Conscientizar para a 

importância de se preservar a memória desta instituição, como uma forma de legitimar a 

tradição secular da mesma; Resgatar a memória da instituição; Estabelecer uma política de 

preservação capaz de orientar resgate desta memória; Produzir informações sólidas e de alta 

qualidade; Estimular a pesquisa dos testemunhos históricos do Mackenzie; Salvaguardar os 

acervos arquivísticos, bibliográficos, museológicos, documentais, fotográficos do Mackenzie; 

Constituir um valioso laboratório.”  

Dos itens acima descritos o CHCM passou anos com suas atividades direcionadas para a 

salvaguarda dos acervos, com uma pequena abertura para a comunidade externa de 

pesquisadores terem acesso a uma parcela do acervo. Porém sua finalidade é manter viva e 

preservada a memória da instituição e umas das matrizes essenciais de qualquer processo de 

preservação histórico é a Memória.  

Apesar das proximidades em termos de finalidades gerais, os Centros de Memória passaram a 

ser um espaço de se vivenciar a história. Entidades que para além do armazenamento de dados 

e informações, produzem, reproduzem e guardam relatos das “vidas” das instituições, por meio 

do armazenamento de histórias completas que revelam não só as características institucionais, 

mas as formas de apropriação destas pelos indivíduos que dela participaram – mantendo viva e 

preservada a memória da instituição.  
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A memória é o segredo da história, é um elemento essencial na constituição da identidade 

individual, coletiva e, contemporaneamente, também institucional e o resgate do Projeto 

Memória Mackenzie nos exemplifica, por meio dos depoimentos analisados das Mackenzistas 

Zilda Sampaio e Tatiana Belinky, a riqueza de informações que se pode conseguir com esse 

tipo de projeto e como, efetivamente, consegue-se levantar elementos essenciais de constituição 

da identidade institucional. 

 As entrevistadas com seus relatos comprovam que a memória não diz respeito simplesmente a 

uma experiência iniciada e concluída no passado, mas sim a algo que permanece vivo, 

resgatando elementos que fazem parte da memória institucional fortalecendo sua identidade 

pelo resgate da linda história de vida e da memória relatada nas entrevistas.  

Eu vivi os anos mais felizes da minha ainda no Mackenzie, como aluna e como 

professora, senti quando tive que deixar. (Zilda Sampaio Perroni) 

 

Uma vez Mackenzista sempre Mackenzista!!!! Muito contato e o Mackenzie 

teve muita importância na nossa vida, muita, muita. E sempre muito 

prazerosamente, foi sempre muito agradável. (Tatiana Belinky) 

 

Uma das formas que as Instituições têm conseguido para preservar a memória é o 

estabelecimento de Centros de Memória e/ou Centros de Memória e Documentação. Estes 

centros teriam a função de proporcionar às suas Instituições proponentes esse encontro 

constante com sua própria história. Encontro esse que auxilia na preservação dos objetivos, 

missões e visões institucionais, bem como se torna um espaço privilegiado de interlocução com 

a comunidade interna e externa e um “repositório” de recordações das boas e necessárias 

práticas de gestão institucional.  

Por último, cabe ressaltar que o Centro Histórico Mackenzie se tornou um estratégico local 

gerenciador do conjunto documental histórico, com uma relevante contribuição para a 

manutenção da memória institucional e seguramente está na direção certa de tornar-se o Centro 

de Memória da Instituição, objeto para posterior estudo.  
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6. ANEXOS 

ANEXO A - Relatório Anual de Atividades – Instituto Presbiteriano Mackenzie - 1997 
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ANEXO B - Processo nº 24.020/85 - CONDEPHAAT - Tombamento Edifício Mackenzie 

Grau I - Folhas 02 a 05 – capa de abertura do processo de tombamento  
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ANEXO C - D.O.E., 16/12/1993 – publicação da Resolução SC-27, de 15-12-93 referente ao 

tombamento edifícios – Mackenzie. 
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ANEXO D - Processo nº 38.013/98 - CONDEPHAAT - Restauro do Edifício Mackenzie 

Folha 157 – parecer aprovando o restauro para implantação do Centro Histórico. 
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ANEXO E - Zilda de Almeida Sampaio Perroni – transcrição da entrevista na íntegra – 

Projeto Memória Mackenzie  

Gravação feitas na residência da entrevistada em Dezembro de 1997. 

 

Queria que falasse primeiro, se apresentasse , começasse falando meu nome é Zilda Sampaio 

Perroni, entrei no Mackenzie com 8 anos, fala a idade e fala que foi lá no Araraquara 

College, que era do filho do Horace Lane e fala um pouco lá do Araraquara, essa história de 

lá, a entrada lá no Mackenzie. 

Eu tinha 8 anos e meu pai como Engenheiro viajava e minha mãe acompanhava e não queriam 

me deixar em colégio de freiras, então me colocou no Araraquara College que estava aberto 

naquele ano e como não havia internato eu fui morar numa pensão, com oito anos.  No 

Araraquara College eu fiz o curso todo de primário, entrei no 2º ano e quando fechou o 

Araraquara College eu passei para um outro Colégio que abriu lá, o Colégio Rio Branco, no 

Senhor Furquim , teve a duração de um ano, mas com a graça de Deus no ano seguinte, veio o 

Mackenzie para lá com o nome Mackenzie, Escola Mackenzie de Araraquara. Aí eu continuei 

os meus estudos até o segundo ano de Preparatório que era o último ano que havia na Escola e 

vim então para São Paulo em 1923 e aqui eu cursei o resto que faltava do preparatórios, o 3º e 

o 4º  ano e em 1925 entrei na Engenharia, e naquela época não era preciso fazer vestibular, 

quem era aprovado no curso de preparatórios entrava diretamente na Engenharia. 

Ainda dessa pergunta, sobre a relação do Mackenzie lá; bom, era Mackenzie lá também; então 

agora vamos à partir de onde a senhora parou, entrada na Engenharia, sobre a entrada, como foi 

o curso, depois do segundo ano, como que era naquele tempo que para ser arquiteta tinha que 

ser Engenheira Arquiteta, eu queria que a senhora explicasse tudo isso. O ano que a senhora se 

formou na 1ª vez.  

Entrei automaticamente no 1º ano porque não tinha vestibular, os aprovados no curso de 

Preparatórios já entravam direto no Mackenzie, que aliás só podíamos entrar no Mackenzie, 

não podíamos ir para outra escola. 

E lá eu fiz o 2º ano o curso Geral depois no 3º ano que é íamos para especialidades e foi quando 

eu fui escolher Arquiteta, que eram mais 3 anos. 

 

Porque que a senhora decidiu pela Engenharia? Na época em que todas as moças eram 

professoras, conta um pouco dessa história. 

Porque eu gostava muito de Matemática e professora eu não sabia que existia psicologia e eu 

achava que não tinha jeito para lidar com criança e criança precisa ter um jeito extraordinário 

para ter um bom resultado, e engenharia não precisava e eu gostava de matemática, então eu 

optei pela Engenharia, mesmo porque o Dr. William Waddel, que era diretor do Colégio, me 

incentivou muito, ele queria também que as moças também fizessem Engenharia, até então elas 

tinham horror a matemática e quando ele ia a Araraquara visitar o colégio eu sempre precisava 

ir a Diretoria para saber se ainda estava firme na Engenharia , quando cheguei aqui em São 

Paulo, para ele foi uma coisa muito boa, ele via realizado o sonho dele,  para mim era um grande 

homem, foi um segundo pai. 
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Agora voltando um pouquinho D. Zilda, gostaria que a senhora falasse um pouquinho da 

entrada no Mackenzie aqui em S.P. foi em 22 de fevereiro de 1923, a senhora falasse, depois 

de falar isso dos tempos de internato, onde era o internato e o caminho que a senhora fazia 

para o Mackenzie e onde era o Mackenzie. Começa pela data. 

A minha entrada no Mackenzie foi em 23 de fevereiro, a noite e o nosso internato era aqui na 

rua Tupi, eu não sei o nº mas hoje, eu sei que existe um prédio de apartamentos no local, nós 

então saíamos de manhã, atravessamos o Pacaembú e íamos pela Rua Maranhão até o 

Mackenzie em fila, eu como fazia o curso completo e fazia desenho e tinha uma prancheta 

muito pesada, eu tinha autorização nesse dia da prancheta de ir de bonde, eram aqueles bondes 

abertos , então  eu ia de bonde e voltava de bonde. 

 

Então D. Zilda, na próxima pergunta eu  gostaria que a senhora contasse sobre todo o tempo 

que a senhora morou no internato, se a senhora pudesse se lembrar de que ano à que ano 

também, a ajuda que o Dr. Waddell deu para senhora, a senhora pode acrescentar aí. 

Quando a mãe da senhora veio, essa parte toda. 

O internato era maravilhoso, não era um internato como os do colégio de Freiras, então todos 

achavam muito esquisito a liberdade que nós tínhamos lá  no colégio, por exemplo, sábado e 

domingo que não havia aula, a gente podia fazer o que quizesse, era livre, contanto que estivesse 

nos horários das refeições, mas era livre , brincava, lia,  que era uma maravilha, era como dizia 

o Boccollini (?), “o nosso segundo lar”. 

 

Quantos anos, a senhora passou no internato? 

Acho que uns 7 anos mais ou menos, porque depois de formada mesmo continuei morando lá 

no Mackenzie, aí nessa altura nós já estávamos na Rua da Consolação, nosso prédio tinha sido 

concluído, então fiquei um ano aqui na Rua Tupi e no ano seguinte nós fomos para a 

Consolação. 

 

Conta agora para a gente aquela história que a senhora me contou ontem, que quando vocês 

precisavam falar com algum menino, íam até a linha imaginária. Conta isso com mais 

detalhes. E só vou pedir mais uma coisa para a senhora, quando eu terminar de falar, a 

senhora espera uns 3 segundos para começar a responder. 

No Mackenzie não havia esse contato hoje que há entre as moças e os rapazes, era muito livre 

mas dentro de um certo limite, então nós tinhamos o nosso jardim das fadas que era ali em 

frente a Arquitetura e que ainda hoje existe as árvores, acho que Jacarandá que existe lá e 

quando, era um detalhe, quando chegava setembro que o chão ficava roxo, já sabíamos que as 

férias estavam próximas, isso é que eu me lembro sempre, olhar o chão, as férias já estão 

próximas. E tinhamos certa liberdade, se nós quizéssemos falar com algum dos rapazes, 

falávamos com a senhora que tomava conta, íamos até a linha imaginária que era no fim das 

árvores, ali era a área dos rapazes, então a gente mandava chamar o rapaz com quem queria 

falar, íamos cada um para o seu lado e estava feita a conversa. 
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Bom, a senhora já contou quando a senhora entrou, agora eu queria que a senhora contasse 

da época que a senhora se formou arquiteta, 1ª formatura, o intervalo da 1ª formatura, onde 

a senhora foi trabalhar e nessa época continuou trabalhando no Mackenzie, na Biblioteca. 

Quando eu me formei e não arranjei colocação não é interessante? 

Pode falar. 

Quando eu me formei em 1929, era uma época mais ou menos como essa atual, não se arranjava 

colocação, e eu muito menos arranjaria, porque era mulher, e depois de procurar muito fui até 

o escritório do Ramos de Azevedo e ele me deu um conselho “minha filha, não procura mais, 

porque a época é muito ruim e nós estamos aqui vendendo só o que é necessário, o meu filho 

vai trabalhar aqui porque é meu filho, mas você não procure que vai ficar achando que você 

não arranja colocação por ser mulher”, e eu então, o Dr. Waddell soube, e havia me arrumado 

uma colocação para acompanhar as obras da residência do Sr. Penteado, mas nesse tempo ele 

ficou doente e a obra também não foi iniciada e eu estava novamente sem emprego. Aí ele me 

convidou para lecionar no Mackenzie, porque eu já havia lecionado nas férias no curso de verão 

e eu aceitei mais do que depressa porque eu precisava trabalhar, e aí eu fui para a garagem, no 

prédio que se chamava garagem, eu lecionei no 1º e 2º anos de preparatórios, aliás eu preferia 

mesmo, porque não sabiam nada de algebra, nem de geometria, eles íamos aprender como eu 

queria, não precisava ter base, e aí ei fiquei até 1931. Em 1931 com a parte de ensino e o 

banqueiro Moreira Salles resolveram abriu um colégio em Poços de Caldas e entre os 

professores escolhidos para irem para lá eu fui uma e não podia dizer não porque eu devia 

muitas obrigações ao Mackenzie. Eu fui por um ano, não me ajeitei muito e voltei no ano 

seguinte, lá trabalhei bastante. Em 1932 eu voltei a lecionar no Mackenzie e fiquei mais alguns 

anos, até que me convidaram também para ir trabalhar na Cia Construtora Lar Brasileiro, o Dr. 

Boanerges era um chefe maravilhoso, trabalhei lá também um ano, por questões financeiras, 

porque eu era mulher não podia me igualar aos homens, eu entrei no funcionalismo. 

 

Vamos falar então, depois da Cia Lar Brasileiro, a necessidade que a senhora teve de fazer 

uma segunda faculdade. 

Isso foi mais tarde, quando eu já estava trabalhando, depois da repartição de águas e esgotos, 

eu fui convidada para ir para o Instituto Geográfico e Geológico onde também só havia homens, 

e quando haviam assim um movimento para uma reforma, que eu iria ser melhorada de cargo, 

os homens já vinham com problema, “mas ela não é engenheira civil”, e o cargo era de 

Engenheiro Civil, como eu já tinha até o segundo ano e vi que faltavam poucas matérias, eu 

resolvi fazer o civil, me matriculei no 4º ano, devendo matéria do 3º ano, no ano seguinte fui 

para o 5º devendo matéria do 4º e fiz o curso em 2 anos, foi nessa ocasião de meus antigos 

alunos, era uma turma maravilhosa, rapazes excelentes e estudiosos, eu não podia fazer feio. 

 

Da Cia Lar Brasileiro a senhora continuou dando aula no Mackenzie, depois teve o 

departamento na prefeitura. 

Não, na prefeitura não, no Instituto Geográfico e  Geológico.  

 

Esse Instituto foi o que a senhora ficou durante ... Fiquei o resto da vida lá. 
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Depois da Cia Lar Brasileiro, dando aula, o que veio depois ? 

Aí eu, como eu fui promovida diversar vezes, e estava um pouco dificil eu tinha que preparar 

lições, eu fiquei só no Instituto Geográfico e Geológico, mesmo porque às vezes eu tinha que 

viajar e já ia interromper as aulas no Mackenzie. 

 

Uma coisa importante aqui D. Zilda, a senhora foi a 1º mulher estudante de Engenharia 

no Mackenzie. 

A minha turma eu acho que foi a pioneira porque eu fui para a Engenharia, e 3 colegas, duas 

irmãs Teixeira, e Conceição Vicente de Carvalho filha do poeta Vicente de Carvalho fizeram 

Quimica Industrial, curso de 3 anos, também foram pioneiras. 

Eu gostaria que a senhora falasse desse pioneirismo da senhora e como é que era na época a 

única mulher no meio da turma inteira de homens, aquelas pequenas hostilidades até que a 

senhora falou e como a senhora se sentia na época, e na resposta a senhora falasse “eu fui a 1ª 

mulher a estudar Engenharia numa turma só de rapazes ...” 

Quando eu entrei, eu não supunha que ia ser sozinha, eu pensei que outras moças já estavam lá 

no curso, mas quando eu me vi lá sozinha, no meio dos rapazes, muito tímida aí eu fiquei meio 

assustada, mas eu digo, não, vamos para frente, isso não é bicho de 7 cabeças vamos para frente, 

agora assim como alguns colegas me aceitaram muito bem haviam outros que não me 

aceitaram, eu não sei porque motivo era, nunca fiquei sabendo, então muito hostis, mas eu nem 

tomei conhecimento da hostilidade deles e continuei no meu curso. 

Eu gostaria que a senhora falasse, para eu ouvir da boca da senhora essa frase: “Eu fui a 

primeira mulher estudante de Engenharia”. 

Eu fui a primeira, era isso que o Dr. Waddell queria muito, que as moças estudassem 

Engenharia, mas nem assim ele não conseguiu, uma fez Física, a a outra fez Comércio, e a 

terceira jovem que foi minha colega de Preparatórios fez Medicina. Então eu era a primeira, na 

Escola Politécnica parece que havia uma formada em 27, mas era Quimica, eu não sei se era 

Engenharia ou se era só Quimica Industrial, mas como Engenharia eu fui a 1ª, mas aí as moças 

viram que não era um bicho de sete cabeças e entrou mais uma, Olivia Barros do Amaral, irmã 

de uns engenheiros também formados no Mackenzie e Ina Braga, filha do professor Braga, e a 

terceira já era minha aluna nos preparatórios, já começavam então a vir minhas alunas e isso 

me deixava muito contente. 

 

Bom, a senhora foi a primeira, e hoje é uma situação que a gente vê na Arquitetura, de 

diversas mulheres e na Engenharia também. 

Hoje há muitas, o ano passado se não me engano, havia 51 moças para fazer Acampamento, e 

no meu tempo o acampamento foi difícil, porque não havia acomodação para moças, então eu 

tinha que ir de manhã e voltar, até que eles viram que era impossível  e suspenderam, eu fiz 

mais tarde, quando a Olívia já estava na Escola e que haviam já professores americanos 

morando lá em Jandira, então eu fiz o acampamento nessa época.  
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Então, quer dizer que hoje tantas mulheres que se formam Engenharias e arquitetas devem, 

de certa forma, ao pioneirismo da senhora. 

Em parte foi, porque eu conheço meninas, que quando souberam que eu estava estudando 

Engenharia, também foram estudar, uma delas até era tia do mestre de obras do meu marido, 

“ah  eu vou estudar Engenharia, ela fez na Politécnica. Se eu não tenho um outro mérito, esse 

eu tenho, de abrir o caminho para elas.  

 

Da Cia Construtora Quadrangular Brasileira a gente já falou. 

Já, eu saí lá porque eles pagavam pouco. 

A senhora pode contar essa história que pagavam pouco, que ganhava a metade, e aquela 

história que um dia o chefe da senhora pediu a matriz o aumento. 

Quando eu estava na Brasileira eu estava com a parte de projetos, então não podia parar, porque 

parava então a seção de orçamento, mas eu ganhava a metade que os homens, os homens 

ganhavam 800 mil e eu ganhava 400, até que um dia o meu chefe,  Dr. Boanerges, porque 

quando precisava de um trabalho urgente para mandar para o Rio quem ficava depois do horário 

era eu, ele me pediu para me aumentar para 800 também, porque tinha entrado um Engenheiro 

formado pelo Mackenzie, Arquiteto também, ele ganhava 700 e no fim do mês ele passou para 

800, então Dr. Boanerges pediu para me aumentarem para 800 e com surpresa ele viu que a 

matriz não concordou, a matriz era no Rio, aí passado uma semana mais ou menos, veio o chefe 

da contabilidade, a São Paulo me procurou e disse que infelizmente eles não podiam me 

aumentar, mas que também não queriam me perder, estava difícil, ele me propôs se eu podia 

trabalhar na Brasileira das 8 até às 11 horas, uma hora de almoço, e continuava, então na 

repartição pública o que restava, mas eu fiquei de dar resposta e essa resposta estou para dar até 

hoje. 

 

A saída da Cia A Brasileira para o Instituto de Aguas e Esgotos, o cargo que a sra. exerceu 

e os motivos. 

O cargo que havia vago, que me ofeceram era de 3ª desenhista, abaixo de todos, mas eu aceitei 

porque eu precisava ganhar mais, eu ganhava 400, passou a ganhar 600, e voltei a lecionar no 

Mackenzie, então 600 com mais 400, eu estava com 1000 por mês. 

 

A senhora responde de novo para mim só que contando a passagem “E saí da Cia A. 

Brasileira e passei para o Instituto de Águas e Esgotos como 3ª Desenhista, o tempo que a 

senhora ficou lá e a passagem para o Instituto Geográfico. 

Eu estou agora na Cia. A Brasileira, como eles não quizeram eu aumentar, duas amigas, uma 

que era irmã do Secretária da Aviação, o machadão, e outra que era tesouraria do Mackenzie, 

entrou em entendimento com o diretor da repartição de águas e Esgotos, e acontece que ele 

tinha sido meu professor de Urbanismo e então arranjaram esse lugar para mim, de 3ª desenhista 

na repartição de águas e esgotos; lá parece que não gostaram muito, tinham medo que eu 

tomasse o lugar de alguém, porque eu era Engenheira e os desenhistas não eram, mas minha 

intenção não era esta, minha intenção era trabalhar enquanto eu pudesse estar lá, até que um 

belo dia o Dr. Agenor Machado, que era do Instituto Geográfico e Geológico  estava precisando 
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de uma pessoa que fizesse tudo, então ele me convidou se eu queria ir prá lá com estagiária 

ganhando 1000 cruzeiros, naquela época 1.000 cruzeiros, para mim era muito vantajoso então 

ou aceitei e fui para lá. E lá eu fiquei, fiz toda a minha carreira lá, entrei como Engenheira 

estagiária, na 1ª reforma eu passei para Engenheira ajudante, mais tarde eu fui para Engenheira 

chefe, ao mesmo tempo que fazia também pesquisa geográfica, ainda pesquisa geográfica eu 

fiquei 5 anos, por isso que eu me aposentei com 32 anos, eu podia ter me aposentado com menos 

anos. Mais alguma coisa. 

 

A senhora está no Instituto Geográfico e Geológico. Foi aí que a senhora voltou para o 

Mackenzie para  fazer mais 3 anos ? 

Foi porque aí eu comecei a sentir que os homens achavam que eu não podia ter promoção, 

porque eu não era Engenheira Civil, e lá o cargo era para Engenheiro Civil, e isso quando 

querem fazem tudo, mas para mim não podiam fazer, então eu achei melhor fazer o Civil, eu 

fiz em 2 anos, foi rápido, eu fazia o Civil de manhã, trabalhava a tarde e a noite fazia o curso 

de Bibliotecária, eu queria me assegurar de qualquer jeito. 

 

Depois que a Sra. se formou na Civil, qual o contato que a senhora continuou mantendo com 

o Mackenzie e que ano que era isso mais ou menos. 

Pouco, pouco, pouco contato, porque não dava tempo, eu ficava de manhã, eu fazia Civil, 

durante a tarde eu trabalhava, e a noite eu fazia Bibliotecária, não dava tempo. Eu só aparecia 

lá nas reuniões, em 1933, quando foi criada a Associação dos Antigos Alunos, aí eu comparecia, 

era obrigação mesmo, uma vez que eu era sócia tinha obrigação de comparecer. 

 

Eu queria que a senhora falasse assim: Depois de alguns anos sem contato com o Mackenzie 

eu voltei para ser uma das sócias – fundadoras, daí conta a história isso. 

Quando foi fundada a Associação eu entrei como sócia – fundadora eu 1933 e fiquei sempre 

atuando só na Associação, o resto não dava mais, não dava tempo, ficava o dia todo ocupada, 

mas para a Associação eu até arranjava um tempinho, eu fui Secretaria da Associação, eu fazia 

pela Associação o que era possível, até que com a vinda da D. Beatriz, do Dr. Éder, lá de Niterói 

aqui para o Mackenzie, isso já faz acho que 20 anos mais  ou menos, aí eu voltei a trabalhar 

mais, aí também eu estava mais livre com a Beatriz. trabalhando ...  primeira reunião que ela 

conseguiu, nós não tínhamos endereços, e das moças era muito difícil, porque elas casavam e 

perdiam o nome de solteira, assim mesmo nós conseguimos reunir quase 400 ex-alunos, foi 

uma festa maravilhosa.  

E há um disco, que foi gravado da festa que é digno de ser ouvido . Já ouviu ? 

Ainda não. A dona Beatriz tem os cassetes. 

Tem, ela achou agora o disco mesmo, e ela passou para cassete, onde o Buccolini diz que este 

é o nosso segundo lar, e era mesmo o nosso segundo lar. Eu vivi os anos mais felizes da minha 

ainda no Mackenzie, como aluno e como professora, senti quando tive que deixar mas era 

humanamente impossível, trabalhando fora era humanamente impossível. 
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Relembrar um pouco daqueles tempos e falar depois da derrubada, a senhora estava lá e viu 

tudo. 

A Associação ía muito bem, até que mudou a diretoria do Mackenzie e veio o Dr. Boanerges, 

e ele tinha outros pensamentos e eu soube, não sei se é verdade que numa reunião que houve 

um antigo aluno dissera que nós antigos alunos queríamos tomar conta do Mackenzie, 

humanamente impossível, nós poderíamos ajudar o Mackenzie mas não tomar conta do 

Mackenzie. O prédio de Arquitetura se não me engano, foi construído com verba angariada 

pelos antigos alunos, isso quer sabe bem é o Dr. Eder. Então o nosso espirito era esse, era ajudar 

o Mackenzie e nunca tomar conta do Mackenzie, queríamos ser sempre ex-alunos. 

 

Nos bailes a senhora ia ? 

Nos bailes eu ia, no meu tempo tinha os bailes do curso comercial quando terminava o ano, 

tinha baile do curso de Preparatório e da Engenharia, então eu ia à todos, eu sempre gostei muito 

de dançar, só parei de dançar quando me casei porque meu marido tinha horror, então já deixava 

a mala pronta, no último baile, já vinha entrava no chuveiro tomava café e ia para casa, o 

Mackenzie era realmente maravilhoso. Eu sempre fui pequena, dançava com os meu alunos, 

mas no dia seguinte eu era professora, não havia problema, era uma maravilha. 

 

Aproveitando que a senhora falou do seu marido, era isso que eu ia perguntar agora, conta 

aquela história que a senhora contou ontem, que vocês era amigos no colégio, ficaram 

amigos no colégio tempo todo ? 

Até tenho uma fotografia daquelas pequenininhas, tem uma fotografia, que está o Max Fostner, 

que também fez Arquitetura, que tinha vindo da Alemanha um rapaz extraordinário, o dono da 

Walita, e meu marido. Esses três achavam de ser meus tutores, e não me largavam, onde eu ia, 

sempre tinha um, para não haver perigo de ser hostilizada, foi uma maravilha, foi uma 

convivência muito boa. 

 

A senhora pode falar o nome do seu marido, a amizade de vocês no Mackenzie, até depois do 

Mackenzie, no casamento. 

Domingos Perroni, ele fez preparatórios na Italia, no Colégio Massimo de Roma, já estava 

matriculado no primeiro ano de Medicina, aí ele veio para São Paulo para ver os pais, muitos 

anos que ele estava lá, e aqui estava difícil porque ele não tinha preparatórios do Mackenzie, 

então ele teve que arranjar um colégio que o recebesse e o único colégio foi o Mackenzie. Ele 

entrou então no quarto ano especial, que era para alunos que não vinham de trás do Mackenzie, 

para acertar os ponteiros, e de lá ele foi para a Engenharia, mas ele ia ser médico. 

 

E foi colega da senhora ? 

Foi colega meu 3 anos, 5 anos, muito bom colega, esses 3 colegas eram maravilhosos, me 

ajudaram muito, me deram muita força, estavam sempre ao meu lado se alguém quisesse fazer 

alguma coisa mais grave que não era nada naquela época, eles já estavam de prontidão para me 

defender. 
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E durante todo o tempo de escola foi só no coleguismo mesmo ?. 

Só, nós fomos casar dez anos depois, só colega, só amizade e colega. 

O Valdemar casou-se, o Max também casou-se, então eu costumava dizer, ficamos só nós dois, 

resolvemos nos casar também. 

 

Então, D. Zilda, a senhora foi pioneira na Engenharia, foi a primeira mulher engenheira 

estudante, e foi a pioneira no basquete também. Pode contar essa história? 

O basquete eu comecei em Araraquara, no colégio lá em Araraquara, eu sempre gostei muito 

de esporte, e pequena, magrinha, levava desvantagem, então eu procurava tirar essa 

desvantagem pulando para poder pegar a bola, e quando que cheguei aqui em São Paulo, 

“vamos fazer um time, vamos organizar”, e organizávamos os times, e apareceram quatro times, 

e jogávamos aqui no Mackenzie sempre, mas com regras tudo diferente do que é hoje, o senhor 

viu a roupa ali como é que é. 

 

Conta a inovação da roupa que senhora fez. 

A nosso roupa era um calção, tinha uma blusa simples, depois num calção, franzido na cintura 

e franzido embaixo dos joelhos, mas isso me atrapalhava, porque eu era pequena, precisava 

saltar e quando saltava o elástico me prendia, então não vacilei, levantei o elástico pus em cima 

do joelho, aí estava tudo bem, era mais uma inovação, aí essa colega que o senhor viu a 

fotografia dela que depois foi para os Estados Unidos, achou bom também e levantou e assim 

aos poucos fomos levantando o calção, era uma saia. 

Na época foi um escândalo. Deve ter sido, era um escândalo eu estudando Engenharia, 

principalmente no interior, e depois pondo o joelho de fora, isso era um escândalo. 

 

A senhora chegou a jogar para o Mackenzie também ? 

Joguei.E os resultados não foram muito bons. 

Nós jogamos duas vezes com o Colégio Batista Brasileiro, eram uma meninas altas, levava 

desvantagem. Tinha um sistema de jogo, eu encestava até de costas, quando eu pegava a bola, 

geralmente, girava no ar para cair em posição de encestar, mas às vezes não dava, então batia a 

bola nas costas mesmo e cesta. Tinha o Dr. Piers que era diretor do curso de Engenharia, o Dr. 

Piers tinha uma filha que ela jogava na defesa, então ele dizia “hoje vocês vão jogar, mas eu 

não sei o que que eu vou fazer, você ataca e ela defende”, era a filha dele, “mas ela não consegue 

te defender” (risos). 

 

E como é que foi depois na 2ª vez que a senhora fez Engenharia, estudar com alunos que 

tinham sido alunos da senhora. 

Maravilhoso, foi simplesmente maravilhoso, uma turma daquelas turmas excelentes, não tinha 

reprovados, eu nunca tive reprovados, eram meus amigos agora, não eram mais meus alunos, 
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agora eram meus amigos e o que eles podiam fazer por mim eles faziam, muito bons, tinha um 

tal de Antonio muito engraçado, esse tinha sido meu aluno na 1º turma de ginásio que houve 

no Mackenzie, porque antigamente a gente não tinha ginásio como tem hoje, era o Ensino 

Americano excelente, e Antonio foi dessa 1º turma de Ginásio e fui encontrá-lo depois na 

engenharia, no curso de Engenharia, mas vivi muito bem com eles. 

 

Bom agora a gente vem bem recente na história. A senhora lembra que ano a senhora se 

aposentou no Instituto Geográfico e Geológico? 

Em 1966. 

 

A senhora conta então da aposentadoria, e depois daquela história da Instituto, do que 

sobrou do Instituto, que está no departamento da senhora. A senhora cita o ano por favor. 

O Instituto era Instituto Geográfico e Geológico, então nós tínhamos a parte de Geologia, fazia 

a parte de prospeção, poços profundos e tudo e tínhamos a parte da Geografia, onde entrava 

Geodesia, nivelamento, topografia e depois mais tarde criaram uma seção de me deram, seção 

de estudos geográficos, então tinha que fazer o estudo das divisas dos nossos municípios e 

distritos, arquivo do material técnico, mapas de municípios e ela foi crescendo assim aos poucos 

e aí eu fiquei como chefe até me aposentar. Eu gostava muito do trabalho, só não gostava era 

das brigas, porque às vezes os Prefeitos perdiam, perdiam território ou não perdiam, não 

conheciam as suas divisas direito, então iam lá reclarar, que as sua divisa foi demarcada, mas 

foi demarcada errada, e eu tinha uma memória muito boa, eu sabia as divisas de todos os 

municípios de São Paulo, já tinha experiência de com a mulher só na cantada, então chegava o 

prefeito,  vereador, seja lá quem fosse, me mandava sentar com um lápis um papel, e começava 

“sua divisa e assim assim, começa em tal lugar”, isso descrevendo a divisa e desenhando, eles 

já ficavam impressionados, como é que eu sabia assim a divisa que nem eles conheciam direito 

? Já não era mais a mulher que entava falando. 

Depois em que ano a senhora se aposentou e em que ano o Instituto foi dividido. 

Eu me aposentei em 66, não levou muito tempo não, eu já estava fora, mais ou menos por 70 

foi quando houve a separação, eles acharam que, acho que de política eu penso, isto eu não 

estou bem ao par, quem podia dar mas que já faleceu era Ludovico Daliberti, que também era 

do Mackenzie, então eu sei que não fizeram mais levantamentos topográficos, nem Geodésicos, 

nem nivelamento, então essa seção morreu, o que restou foi a minha, que hoje está na USP, 

acho que Departamento de Planejamento, é a única que vive. 

 

Hoje qual é o contato da senhora com o Mackenzie ? 

Hoje eu estou quase todo o dia lá brigando, com a Beatriz, porque os homens ficavam quietos, 

então nós duas estamos brigando para ver se a gente consegue a nossa sede, porque nós 

queremos a nossa sede no Campus, não queremos fora, não vamos conseguir, já vi que não 

vamos conseguir.  

 

Essa sede já não estava dentro do plano de metas do Instituto para esse ano, de 97. 
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Eu ouvi dizer que está, mas há tanta coisa para fazer que o nosso caso vai ficando para o fim. 

Acho que quando chegar a realidade, eu não existo mais , estou numa idade muito avançada, 

não existo mais, a Beatriz agora vai para Niterói, somos as duas que estamos brigando com a 

diretoria. O senhor Poças Leitão também está empenhado na causa. 

É, mais ele está sozinho, nós duas é que estamos, mandando cartinhas, escrevemos cartinhas, é 

uma briga atrás da outra, o que o Boanerges fez não tem, não tem explicação. 

Parece que o presidente da Igreja, o Dr. Guilhermino, já está a favor da volta. 

Eu ouvi falar que sim, eu até escrevi uma cartinha a ele, mas ele nem respondeu, não disse nada 

disse que eu falasse com a Beatriz e com o Dr. Éder. 

 

 

D. Zilda, com que idade que a senhora está hoje e quantos anos a senhora passou no 

Mackenzie ? 

Eu já tenho 92 anos e meio, e passei no Mackenzie, desde os 8 anos  até pouco antes de me 

casar, eu me casei com 40, foi uma vida, foi uma vida, é por isso que eu brigo pelo Mackenzie, 

o Mackenzie de hoje não e mais o mesmo que na minha época e nem podia ser, o mundo mudou 

, mas ele é bom colégio. 

 

Sem ser por esse motivo, porque não é mais da época da senhora, o que é mais importante, 

qual a mais importância da volta da Associação dos Antigos Alunos, o que que resgataria 

daqueles tempos ? 

Acho que mais nada, hoje é uma coisa para se começar da estaca zero, porque quase todos 

foram embora, tem o Alvaro Buccolini que eu até falei que seria interessante entrevistar se ele 

quiser, porque está de relações cortadas com o Mackenzie por causa do Boanerges, o Boanerges 

recebeu muito mal, e temos falado com ele “olha, o Mackenzie não tem nada que ver com o 

Boanerges, o Boanerges é uma pessoa e o Mackenzie é uma Instituição”, mas ele não quer ouvir 

falar. 

Mas seria interessante tentar resgatar, através da Instituição, o sentimento de amizade. 

Isso também, só que da AAA (Associação Antigos Alunos), poucos existem mais, o senhor vê 

eu estou com 92, nessa reunião primeira que nós demos, que é a reunião dos quase 400, foi uma 

beleza , era o espírito do Mackenzie, porque hoje não existe mais esse espírito, eu tenho 

impressão. 

Por que ? 

São jovens, é outra mentalidade, existe muita distração, todo mundo vai para clube, todos 

pertencem a esse clube, pertencem àquele, e essa impressão que eu tenho. 

Agora, talvez refizesse uma Associação voltasse a Associação fizéssemos reuniões e tudo, com 

esses jovens, deixasse na mão deles, aí quem sabe sim. 
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D. Zilda, eu vou pegar umas fotos, vou mostrando para a senhora,  a senhora vai vendo 

comentando sobre as fotos. 

Pois não. 

 

Eu vou escolher aqui e vou pegar a senhora de surpresa. A senhora olha a foto e conta as 

lembranças que vem para a senhora. A senhora estava de luto. 

Meu pai havia falecido, em 1933. 

 

D. Zilda, essa é a primeira escolhida ? (Dando a foto para D. Zilda) 

Havia um rapaz que estudava na Engenharia, gaúcho, Joaquim Lopes de Figueiredo, então um 

dia ele com mais outros colegas, resolveram fundar um clube de planadores, então como sempre 

gostei de coisas assim, íamos lá para o campo de marte para treinar, foi quando aquela ..., não 

sei se vocês já ouviram falar nela uma aviadora, começou também, isso chegar a planar, ela de 

manhã já estava lá, essa chegou a planar, tanto que depois quando ela já foi aviadora, também 

não podia entrar no clube, não sei como que se chamava, era um clube de aviação, homens, ela 

não podia também entrar porque era mulher, mas por intermédio da Associação nossa, do clube 

dos planadores, ela entrou, e ela fez a travessia dos Andes de avião, agora ela tirava partido 

porque além de ser aviadora era planadora, então ela aproveitava as correntes e ia embora. Teve 

uma vida pequena e nós demos então uma festa, pegamos um avião, um planador, pusemos 

numa parede aí numa cidade, para fazer, propaganda e demos uma festa, nessa festa foram 

sorteados 3 pessoas para fazer um vôo sobre São Paulo, e eu não tinha sido sorteada porque eu 

nem fui a festa, eu só trabalhai para a festa, então a Adepha que era cabeça também, foi 

bibliotecária, foi quem introduziu as bibliotecas aqui em São Paulo do jeito que elas são hoje, 

então Adelfa disse o seguinte “Zilda, você trabalhou muito, não foi a festa, há um bilhete que 

não apareceu o dono, vai ser seu, você vai voar”, eu então fiz uma voozinho aqui em cima de 

São Paulo. 

 

(Dando outra foto a D. Zilda) 

Essa aqui é do Acampamento, quando eu voltei para fazer acampamento quando eu passei do 

4º para o 5º ano, porque eu não podia me formar sem acampamento e nessa época já estudava 

uma menina, minha aluna também, no 1º ano e foi tudo muito bom. 

Também já havia uma casa dos professores americanos, já estavam morando lá e nós ficávamos 

no casa deles. 

 

(Dando outra foto a D. Zilda) contando a história da canoa. 

....(risos)... Essa aqui nós fomos fazer, já foi quando eu voltei, que eu era colega dos meus 

alunos, nós fomos fazer a medição, estávamos em Jandira e fomos fazer medição do Rio São 

João e o professor Dr. (?) mandou dois alunos para dentro da canoa para fazer medição eu fiquei 

fora olhando, e não estava muito satisfeita, e como  eu não estava parando, tinha  gado também 

por lá, ele achou mais prudente me por lá dentro da canoa também, aí fiquei feliz, e quando 
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terminou nós viemos aqui para a estação para esperar o trem que ia nos levar para Jandira, tomar 

o trem para ir para o Acampamento. Já com a minha turma maravilhosa, não sei se conheceu, 

Walter Lang, Vitor (?), conhece ?, o Vitor até mora aqui perto. 

 

E essa aqui D. Zilda (dando outra foto), essa eu acho que é Poços de Caldas se não me 

engano. 

Em 1931, o banqueiro Moreira Salles pediu ao Mackenzie que abrisse o Colégio lá, o 

Mackenzie aceitou, ficou com a parte de Ensino e o Moreira Salles com a parte financeira, 

pediram para eu ir, quase que me intimaram a ir para eu lecionar lá, e eu fui com a mãe da 

Beatriz, uma senhora extraordinária, inteligentíssima, ela que devia ser a diretora, e não o que 

foi como diretor, porque ela já conhecia muito Poços de Caldas, ela casou-se com um Junqueira, 

fez escola lá era muito conhecida, se nós tínhamos alunos na escola, era por causa dela, e eu 

fiquei lá um ano escolar, não agüentei, preferi voltar para o Mackenzie, aliás eu tinha ido por 

um ano mesmo só, eu digo “por um ano eu vou, mais não”, se eu me desse bem com o diretor, 

mas não afinava muito. 

 

E essa aqui D. Zilda, que a senhora está toda elegante aqui, tem a colega da senhora com 

esse chapéu. (OUTRA FOTO) 

Essa aqui, foi quando a Beatriz Lennington, uma das nossas jogadoras de bola ao Cesto, defesa, 

ia para as Estados Unidos estudar porque ela era filha de  ministro, e lá ficava mais em conta 

para estudar, então no dia que ela foi embarcar, nós fomos, um grupinho amigo foi até a estação 

com ela, esse rapazinho é irmão. Ela jogava muito bem. 

 

Agora então tem uma de basquete, a turma. 

Essa aqui é uma das turminhas de basquete, está justamente a Beatriz Lennington, eu, e a filha 

do diretor, do curso de Engenharia, Piers, depois tem uma professora Esther Serra Ordalia 

Borges que também era professora e a filha de uma professora, Carminha, era um dos, nós 

estamos aqui com 6, podíamos ficar com 5, mas estávamos jogando com 6, eu sempre fui 

cestinha (risos). 

 

E esse almoço aqui D. Zilda (outra foto) 

Esse aqui é um almoço que o Valdemar Clemente nos ofereceu, foi dono da Walita, ele nos 

ofereceu esse almoço, foi muito bom, nessa altura já estávamos pouco, mas assim mesmo foi 

muito bom. 

 

São seus antigos colegas. 

São é a turma, existe um que ainda está vivo, dois aliás, um está em Santos e outro está em 

Amparo, o de Santos disse que não viaja mais sozinho, o de Amparo também não, mas um dia 

eu tomei uma, esse expressinho que vai para Santos e fui fazer uma visita ao de Santos, agora 

estou pretendendo fazer uma visita  a este de Amparo para ele ver que pode sair sozinho sim, 
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não é, “ eu não viajo mais sozinho, você vai ?”, eu digo “eu vou, eu seguro na mão de Deus e 

vou-me embora”. 

Essa D. Zilda, ........ (outra foto) 

Essa é de um dos primeiros bailes que houve no Mackenzie e essa é da comissão organizadora, 

é a única coisa que eu sei dessas. É quase todos da Engenharia, esse se não me engano é o 

Alvaro Buccolini (mostrando a foto), esse era o José que era da minha turma também, de 

preparatórios, esse o prof. Antonio Ippolito, é um dos ... lá de São Carlos, Leila Aguiar, é, eram 

quase todos da Engenharia. 

 

E essa foto bonita aqui D. Zilda, essa é de 29, acho que é da formatura. (outra foto) 

É do ano da formatura, eram os que se formavam naquele ano, aqui são meus defensores, o 

Valdemar Clemente, o Max Fortner e o Domingos Perroni, e o José Perroni que era irmão dele, 

Américo da Graça Martins, não conheceu ?, foi professor. 

Foi diretor da Faculdade de Arquitetura. Não, não, acho que não , não sei. 

E, da Faculdade de Arquitetura, ele era uma gracinha, sabe que ele nunca me mandou a lousa, 

nunca, ele sabia que tinha uns rapazes que não aceitavam muito bem, então ele fazia assim, se 

tinha um colega que sentava ao meu lado eles mandava para lousa, e ele vinha e sentava, e 

perguntava: “Você está entendendo tudo, tem dificuldade ?” “ não professor, está tudo bem “, 

muito cavalheiro. 

Tem uma que está escrito 1938, Escola de Engenharia, 4º ano, essa e da seguinte formatura, da 

Civil? Essa é dos meus alunos, da civil. 

E a senhora está aí no meio também? Estou aqui. (mostrando) 

Então essa é da Segunda formatura? Da Segunda formatura, muito bons, Dr. Orechia, 

conheceu o r. Orechia ? essa turma foi extraordinária, extraordinária. 

Bom gente , acho que a gente passou por tudo, não é, D. Zilda ? Acho que sim. 

Voltando a nossa conversa, a gente costuma perguntar nas nossas entrevistas, o quê que 

significou o Mackenzie na vida das pessoas, as pessoas que a gente entrevista, e esse era um 

dos objetivos do Dr. Fausto, e ele que relacionou, que escolheu cada uma delas, era fazer 

com que através da experiência de cada um, a história do Mackenzie fosse contada, porque 

a história do Mackenzie é feita das pessoas que estavam no Mackenzie, e esse era o projeto 

original, é ainda o projeto original, o projeto memória, do Centro Histórico, é o resgate do 

Mackenzie através das pessoas  que participaram da sua história, da sua formação, porque 

nada existe sem as pessoas, então eu queria que a senhora fizesse uma narração, num 

apanhado geral, de que significou o Mackenzie para a senhora. 

Quando eu vim para cá, eu fiquei no Internato na Rua Tupi, como eu já disse, depois eu fui para 

lá, aqui também aliás era muito bom e o Internato para mim foi uma maravilha e o Mackenzie 

também foi, havia amizades, que a gente considera até hoje, professores que já se foram, era 

um meio são, um meio muito bom, eu  por exemplo, e divertido, o meu quanto era o último que 

dava ali para área que onde hoje tem jogos, que era campo de futebol ali, então o Livio Malzone, 

você já ouviu falar nele? O Livio Malzone foi o espírito mackenzista, ele tocava sanfona 

harmônica, não sei como é que era, ele era extraordinário, era um rapaz de Matão, e ele veio 
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comigo de Araraquara, ele estudava em Araraquara e veio para cá, e Lívio animava todas as 

reuniões com a sanfona e às vezes eles iam fazer serenata para nós, então as meninas subiam 

na minha cama, porque era a janela que dava para o fundo, aí o diretor que era o Dr. Waddell, 

maravilhoso, muito humano, chegava lá e dizia: “Olha a situação financeira assim, não vou 

poder cumprir com os meus deveres “, “você paga quando puder”, e o Mackenzie sempre com 

as finanças em dia, um vez tinha caído, chamaram o Dr. Waddell para segurar, já não era mais 

criança, e davam responsabilidade para gente, eu me lembro que quando nós mudamos ali para 

a Consolação, que hoje já demoliram o prédio para alargar , o prédio era úmido, então embaixo, 

era cimento, era úmido, então costumava sentar e punha as pernas na cadeira da frente, o Dr. 

Waddell passou e viu, e um dia ele me disse: “ é, eu soube que andam voando”, uma coisa 

assim, não passou pito, não disse nada, outra vês ele soube que eu subi pelo canto da casa, eu 

tirava 100 de comportamento, mas no colégio eu brincava, não está gravando isso?, ou está ? 

Está gravando. 

 

Aí eu subi pelo canto da casa, tinha os blocos, tinha um espaço, depois tinha outro bloco, me 

disseram que lá não entrava ladrão, eu digo “entra sim, entra, entra aqui pelo canto, pula no 

terraço e aí levava o que quiser”, isso o Sr. Waddell soube, então um dia ele falou: “é, que soube 

que os gatos andam subindo pelo canto do prédio”, eram coisas assim, ele era formidável e a 

senhora dele ídem, ídem, eles foram uns pais para gente. 

Tanto que esse clima de amizade respeito, fez com que a senhora continuasse por lá. 

Ah, sim, e eu devo, se eu sou formada hoje eu deve ao Mackenzie, porque eu já estava no 2º 

ano, meu pai teve um desses deslizes que há na vida, e disse: “olha você  não volta porque eu 

não vou poder pagar o colégio”, eu saí de lá, fui direto para o escritório do Dr. Waddell contei 

tudo para ele, ele disse: “o quê que você vai fazer?”, “justamente isso que eu quero falar com o 

senhor, eu não quero abandonar os meus estudos, mas meu pai não tem condições no momento, 

pode ser que daqui alguns tempo” , mas agora não, e disse para mim assim: “ você vai continuar 

“, ainda mais que ele queria que as moças estudassem”, “você vai continuar, e o resto do curso 

você vai ter como prêmio dos anos anteriores”, isso a gente não esquece. 

 

Agora, deixa eu fazer uma pergunta, esse material que nós estamos fazendo é para ser 

pesquisado e vai parte do acervo do Centro Histórico Mackenzie então possivelmente, quem 

sabe daqui há uns 50, 100 anos alguém assista essa gravação, imaginando essa situação 

hipotética, o quê que a senhora diria para essa pessoa daqui há uns 50 anos por exemplo. 

Não sei, não sei, que amasse o Mackenzie, como nós amamos o Mackenzie, e que façam tudo 

pelo Mackenzie, como eu procurei fazer, no meu trabalho, eu sempre procurei zelar pelo meu 

nome e zelar pelo nome do Mackenzie, sempre tive isso e fui feliz. 
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ANEXO F - Tatiana Belinky – transcrição da entrevista na íntegra – Projeto Memória 

Mackenzie  

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE PROJETO MEMÓRIA-ÍNTEGRA 

Entrevistado 

Depoimento: Tatiana Belinky 

Cidade: São Paulo Estado: São Paulo FITA BETA N.  

XX {TV Mack} 

EP (  )  São Paulo (  )  SLP(  ) Direção Time Code 

(  )Sim  (X)Não 

Responsável Transcrição  

Estação História  
Data de Transcrição 

09 de dezembro de 2004 

DAT 

(  )Sim  (X)Não  

 

Depoimento: Tatiana Belinky 

MM: então, vamos lá.  

Tatiana: Vamos. 

 

MM: hoje é dia 06 de dezembro de 2004, nós estamos aqui na TV Mackenzie e vamos 

entrevistar, conversar com a Tatiana Belinky, ex-aluna do Mackenzie, escritora e que vai contar 

várias passagens para nós aí. Tatiana, primeiro eu queria saber de você seu nome completo, 

como é que você chegou aqui no Brasil, você é filha de quem, de onde os seus pais vieram? 

Tatiana: eu me chamo Tatiana Belinky, nome de solteira, Gouveia de casada, Tatiana Belinky 

Gouveia, para o trabalho, para... Como escritora e roteirista enfim tudo o que eu fiz eu... uso o 

nome de solteira Tatiana Belinky, é a minha grife. E eu vim ao Brasil aos dez anos de idade, 

aos dez anos e seis meses com meus pais e meus irmãos menores do que eu, em 09 de 09 de 

1929, faz um tempão. Nesses 450 anos de São Paulo eu tenho 17%, me deu o trabalho de calcula 

isso e vi São Paulo crescer na minha frente, mas crescer mesmo vertiginosamente bem na 

minha... Diante dos meus olhos. E meus pais, minha mãe era dentista e cirurgiã dentista, meu 

pai não chegou a se formar porque era mais novo do que ela três anos, não teve tempo de se 

formar na faculdade, então ele não tinha, não era universitário, mas era um homem de cultura, 

um homem poliglota, um homem de muita leitura, de muita música. Enfim éramos uma pequena 

família, um núcleo familiar, mas muito chegado a uma cultura e chegamos aqui a São Paulo, 

como imigrantes mesmo, por causa de problemas na Europa, na Letônia, em Riga, onde nós 

morávamos, eu nasci em São Petersburgo, em Petrogrado e meus pais estudavam lá e se 

casaram lá, mas em Riga, eles eram naturais de lá, eles voltaram para Riga quando eu era 

pequena, tinha dois anos. E Riga é uma cidade interessante, estive lá como turista bastante 

tempo atrás, mais de 40 anos atrás, mas ainda era aquela cidade de que eu me lembrava, ela não 

foi destruída pela guerra, a cidade não, os habitantes Sim, muitos. Então eu cheguei aqui... 

Lancei raízes em São Paulo, desde 1929 até hoje só sai de São Paulo como turista para passear 

no Brasil e no mundo. 

 

MM: qual foi a primeira impressão que você teve quanto aportou no Brasil? 

Tatiana: eu gosto de contar isso porque o navio foram três semanas de navio desde Hamburgo 

até o Rio de Janeiro, quando... Depois viemos para Santos com o mesmo navio, mas quando o 

navio atracou no cais, no Rio de Janeiro, eu olhei da amurada e vi lá embaixo uma coisa 

espantosa que eram cachos de bananas do meu tamanho e eu só conhecia banana uma por ano, 
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importada, complicada, que meu pai levava uma vez por ano uma banana e, a gente repartia eu 

e meu irmão milimetricamente e eu imagina que banana nascem em algum país tropical, que eu 

também não sabia nem o que quê era, numa palmeira altíssima com grandes folhas desse 

tamanho, palmas e em cada uma, uma banana, então era uma coisa rara, já ver um cacho de 

banana com quatro andares de bananas a toda volta, eu imaginei que aqui era aquilo que eu 

conhecia como Cocanha, como a terra da fartura, onde as galinhas, os frangos assados já vem 

assados e eles entram pela boca sem ninguém precisar trabalhar. Então foi a minha primeira 

grande impressão além é claro, antes de atracar no cais, de fora... De fora da barra, o Rio de 

Janeiro, que já era um deslumbramento, não havia Cristo Redentor ainda em cima do 

Corcovado, era aquele rochedo imponente e a praia de Copacabana com seu colar de pérolas 

que era... eram os...a iluminação, cada poste com três luminárias, era muito bonito, fiquei muito 

impressionada. 

 

MM: e você chegando ao Brasil, vindo para São Paulo você já veio direto para o Mackenzie, 

como é que deu essa chegada... 

Tatiana: não, não. 

 

MM: ...o que aconteceu? 

Tatiana: não foi direto. Nós viemos parar na Rua Jaguaribe, em Santa Cecília, primeiro numa 

pensão onde meu pai estava, que ele chegou antes de nós, ele nos mandou vir dois meses depois, 

já falava português, ele era mesmo um poliglota muito competente, muito talentoso, falava 

português, falava e escrevia. E, pouco depois um... Um médico que nos foi apresentado que 

era... Como é que ele se chamava, acho que Sampaio, ele era um... Chefão do... naquele tempo 

chamado Serviço Sanitário, e ele conseguiu para a minha mãe, com o seu diploma acadêmico 

de dentista, de cirurgiã dentista uma licença especial de prático licenciado porque 

como...porque o diploma dela não valia aqui, em São Paulo, mas havia essa categoria de prático 

licenciado e com o diploma e os conhecimentos dela ele conseguiu uma licença especial no 

Serviço Sanitário de prático licenciado e ela abriu um consultório, herdou na verdade um 

consultório na rua Jaguaribe, na frente da Santa Casa, quase no largo do Arouche, poucos meses 

depois e começou a trabalhar na profissão, como dentista. 

 

MM: e, você chegando você... Para qual escola você foi? 

Tatiana: bom, a primeira escola... Porque a primeira coisa que meus pais fizeram quando 

chegaram aqui era se... inscreveram em duas bibliotecas circulantes, uma em alemão e outra 

em russo, porque em Riga até placa de rua era em três línguas, português foi minha quarta 

língua, então para não perder contato com os livros, e a primeira escola onde eles nos 

matricularam era uma escola alemã, porque eles acharam que como nós falávamos alemão e 

minha primeira escola em Riga era uma escola alemã também, que seria mais fácil a adaptação 

das crianças começando  com uma escola alemã, o que não aconteceu, a escola era muito rígida, 

o ambiente era muito desagradável e um trimestre depois pulamos fora porque batiam nas 

crianças lá, nos meninos. Eu me queixei para o meu pai e pulamos fora e em seguida e em 

seguida eles matricularam na Escola Americana, anexa ao Mackenzie, ao Mackenzie College e 
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aí já ficamos no Mackenzie, meu irmão menor entrou na Escola Americana aos seis anos e só 

saiu engenheiro do Mackenzie e eu passei seis, sete anos da minha vida no Mackenzie. 

 

MM: você entrou com que idade? 

Tatiana: eu devia ter 32... Até a revolução Constitucionalista eu já estava na escola, então eu 

estava com o que, 13 anos, 12, 13...  

 

MM: (...) a sua estada, passagem aqui pelo Mackenzie já era... Salas mistas, só homens... só 

meninas...como é que era? 

Tatiana: salas mistas, já na Escola Americana elas salas mistas. Aliás, até na escola alemã eram 

salas mistas, mas era um ambiente, era um clima era muito desagradável. Enfim e o Mackenzie 

foi um alívio e a Escola Americana do Mackenzie foi o próprio paraíso, a escola que fui 

entrando. 

 

MM: e como é que era o seu dia-a-dia na escola, aqui no Mackenzie? 

Tatiana: bom, no começo nós morávamos, a essa altura já estávamos morando na Rua 

Itacolomy, na Rua Itacolomy a duas, três quadras da Rua Itambé, do Mackenzie, então a gente 

até ia a pé... E foi muito agradável, foi muito gostoso. E tinha a biblioteca, a que existe até 

agora, George Alexander que é um prédio de três andares que foi o meu encanto, foi quando eu 

corri, primeira coisa que eu fiz foi voar para a biblioteca para pegar livros e em português, 

começar a ler em português. E na escola eu... Fui muito bem desde o começo, apesar de não 

saber muito o português, mas criança tira de letra, não... não foi grande problema porque eu lia, 

lia fluentemente com muito sotaque, claro, não conhecia algumas palavras mas... Fui 

rapidamente pulando na Escola Americana, de semestre em semestre... De ano em ano em 

pouco tempo, então sai, terminei aquela Escola Americana em um ano e aí já fui para o 

Mackenzie mesmo que era um curso chamado propedêutico, não sei se ainda existe, era um 

ginásio... Em três anos, em vez de cinco, mas meus irmãos já pegaram o ginásio de cinco anos 

no Mackenzie, mas eu peguei esse aí. E depois desse fui para um curso de correspondente, um 

curso comercial no Mackenzie, apesar de pensar muito em fazer uma faculdade eu sonhava ser 

psicóloga, já naquele tempo... Ou médica ou qualquer coisa assim, mas eu estava com muita 

pressa de terminar a escola para poder trabalhar para mostrar para meus pais... Que eu podia ser 

independente, porque a minha mãe, o lema dela, ela até escreveu no meu álbum de menina: 

minha filha seja sempre independente, forte e justa! Era o lema dela. Então... Eu queria ser 

independente depressinha e consegui. No começo eu trabalhei com meu pai, no escritório dele 

como correspondente, aprendi, ganhei uma máquina de escrever quando eu tinha 15 anos do 

meu pai, e escrevia cartas em inglês e essas coisas todas... 

 

MM: na biblioteca... 

Tatiana: mas eu queria mostrar que eu podia ser... Pegar um emprego que não fosse dentro de 

casa. 
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MM: na biblioteca, naquele tempo do Mackenzie, você tinha acesso aos livros que você estava 

procurando, como é que era isso? 

Tatiana: no começo... No começo não tinha. Quando eu fui lá com 12 anos, fui direto correndo 

para uma estante grande e a bibliotecária disse: hum-hum! Essa estante não é para você, não é 

para menina. E eu espantada perguntei: existe livros de menina e de menino? E ela disse: não! 

Aqui são impróprios. Aí eu perguntei de novo: o que quê é livro impróprio, não sei o que quê é 

livro impróprio e o que quê é um livro impróprio num colégio, o que quê é isso? E a moça não 

explicou nada, disse: para você é essa estante aqui. Me mostrou uma estante pequena do meu 

alcance, com uns livros lá que eu não sabia o que quê era, e disse: daí você pode tirar dois livros 

e levar para casa e devolver. Escolhi dois, não gostei nem do aspecto deles, das capas. Tinha 

um livro que tinha autor... Senhora não sei quantos, senhora Leandro Dupret e eu perguntei se 

senhora é nome de escritor, acho que fiquei escandalizada, mas levei não esse livro, outros dois 

e eram até traduções de coisas francesas, madame Deli... O trabalho da... Li, não gostei, me 

queixei para meu pai e disse: olha, me obrigaram a pegar livros numa estante boba lá, de livros 

bobos, não gostei, o que eu faço. Aí ele disse: você não faz, faço eu. Escreveu um bilhete, uma 

carta para a bibliotecária e para a diretora do curso dizendo que Tatiana, minha filha, está 

autorizada a tirar da biblioteca o livro... O que ela quiser. O que foi um grande escândalo porque 

todo mundo ficou horrorizado que uma... Uma fedelha, uma pirralha de 12 anos pudesse tirar 

da biblioteca o livro que quisesse; mas a autoridade paterna era a última instância, então eu 

comecei a tirar os livros que eu queira na grande estante masculina e impróprio. 

 

MM: e esse gosto pela leitura, vem de onde? 

Tatiana: Ah! De casa, de casa. Eu nunca vi nem meus avós sem livro na mão, meus pais liam 

muito. Eu tinha uma estante minha no meu quarto desde que eu tinha quatro anos, tinha livros 

pela casa toda, em cima da mesa, embaixo da cama, no banheiro. Eu lia tudo que me caia nas 

mãos, comecei a ler muito cedo antes dos cinco anos, então eu lia tudo, não entendia disso a 

metade, às vezes perguntava para o meu pai, para a minha mãe o que quê é isso, ou o que quê 

é essa palavra, mas lia tudo. E peguei uma fluência na leitura que me ajudou o resto da vida, 

principalmente na escola quando cheguei ao Brasil, que não sabia nada. Então... Sempre li e 

quando eu era pequena, ainda não lia, meu pai lia para mim, minha mãe cantava, era tinha um 

vasto repertório de todos os gêneros e em várias línguas e também foi uma espécie de academia 

da educação. Então, eu comecei assim, logo-logo eu tinha meus próprios livros e tinha a escola 

e peguei esse micróbio muito cedo. 

 

MM: essa vontade de conhecer, esse interesse, essa curiosidade, isso te trouxe algum problema, 

isso te aproximou de outros amigos de escola, professores, como é que... 

Tatiana: de amigos da escola não tanto, porque eu estava muito adiantada nessa área de leitura, 

muito na frente, mas... Me ajudou em tudo, inclusive na escola, nas matérias da escola eu era 

muito boa aluna. Não que fosse muito CDF, ao era, pelo contrário, eu lia no Pontiani, livro no 

colo durante a aula, mas eu prestava atenção, eu ouvia a aula e tinha ótima memória, muito boa 

mesmo, sabia tudo com. tirava de letra, com facilidade, a tal ponto que no terceiro, segundo ou 

terceiro trimestre na Escola Americana eu fui primeira aluna da classe em português, sem saber 

falar. Quer dizer, falando, mas daquele jeito, daquele jeito por quando eu viesse “o” e “ós” que 

às vezes eu troco até hoje, sabendo que estou trocando. 



xxix 

  

 

 

 

MM: lembra dos professores, algum professor que te marcou bastante? 

Tatiana: no Mackenzie, na Escola Americana umas professorinhas. A primeira se chamava 

Ruth, dona Ruth Camargo, era boazinha e eu gostava dela. Quando eu tinha 12 anos tinha uma 

de quem eu gostava chamava dona Alícia e não me lembro da... Do sobrenome, da Ruth eu me 

lembro... Agora, no Mackenzie já mais adiantada havia professores de que eu gostava muito, 

homens, principalmente os professores que as professoras eram mais exigentes, mais sérias e 

eu como sou uma pessoa que não se leva a sério, eu levo a sério as crianças, eu levo a sério o 

trabalho, mas a minha pessoa eu não levo muito a sério, eu brinco muito e... Com isso... Eu fui 

levando a vida alegremente e os professores no curso... No terceiro curso... terceiro e derradeiro 

que era o curso de correspondente, curso comercial bem...bem adiantado com muitas matérias 

importantes assim como...como economia política, legislação fiscal, coisas assim e não só 

datilografia, taquigrafia e essas coisas, inglês, francês, português muito...muito forte e...tinha 

que escrever muito, eu era muito boa em redação que se chamava composição naquele tempo, 

então eu era muito boa aluna, boa aluna por isso, não porque fosse muito estudiosa. Eu era 

muito levada, muito brincalhona, mas a escola era fácil, mas não sei... Eram boas as matérias 

que eu gostava, então eu tinha boletins muito bons, vinha com notas 9,0 e 9,5... E tal, e 

algumas... O meu... o meu boletim final, até trouxe aqui, deve estar aqui em algum envelope, a 

minha média geral de formatura foi 81, mais ou menos, que é uma boa média, mas não foi maior 

porque eu tinha algumas matérias de que eu não gostava, então tirava notas baixas como 7,0 ou 

7,5 que hoje não é considerada nota baixa, para mim era. 

 

MM: algum nome carinhoso de professor ou algum profissional... 

Tatiana: Ah! Tem... Eu gostava do diretor do curso que chamava-se Alfred (Eil?) Anderson, 

mister Anderson, eu gostava muito dele e ele era uma pessoa muito inteligente e um senhor, 

para mim ele era... tipo idade do meu pai provavelmente, que meu pai também não era velho, 

tinha 45, 46 anos mas para uma garota de 16, 17 ele era um senhor. E ele era divertido, era 

alegre e... Entendia aquelas meninas das quais acho que a menos levada era eu, a tal ponto que 

ele me batizou de dínamo, o “dínamo”, porque eu era... Eu era... ele até compôs um poema que 

era cantado, sobre as 32 garotas “true and thyrtin Mary lasson” trinta e duas garotas alegres. 

 

MM: pode cantar um trechinho para a gente? 

Tatiana: Ah! Posso. Não cantar, porque eu tenho voz de taquara rachada, em todo caso era 

assim (cantando) estavam sempre correndo para a aula, da aula... Os olhos brilhando e etc. 

então era um poema muito simpático e ele gostava daquela nossa turma de garotas de 16, 17 

anos e eu era a mais moleca delas. 

 

MM: outras atividades com os colegas, a hora do recreio... 

Tatiana: Ah! Tinha, no Mackenzie tinha festas, tinha... Um bar, um barzinho. A gente... As 

classes eram mistas, mas no recreio era separado. Nós tínhamos um jardim para as meninas e 

eram supervisadas por uma... Uma senhora muito fina chamada dona Heloísa, grã-fina, 

quatrocentona, chaperone que tomava conta das donzelas lá, e os meninos estavam em outra... 
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em outro jardim lá, em outro espaço, mas no barzinho a gente se encontrava. Então no barzinho 

era aquela festa, tinha coisas gostosas, tinha guaraná, coisa que eu não conhecia, uma bebida 

assaz extraordinária e chocoleite que era uma bebida montada, sanduíches, enfim... Sorvete e... 

Um encontro social, a gente brincava... Não chegava a namorar propriamente, mas o que se 

dizia naquele tempo “flertava”, trocava olhares. 

 

MM: você falou em festas, tinham bailes? 

Tatiana: Ah! Foi... O primeiro baile, baile... No grande salão, salão era... O salão era o salão 

de ginástica, mas era usado para festa, para baile, bailecos, então uma orquestra, baile mesmo 

á noite e tal, e a primeira vez que eu... Que eu quis a um desses bailes eu tinha 15 anos eu acho, 

eu nunca tinha ido a um baile, e eu pedia a meu pai, minha mãe não, porque minha mãe era uma 

dentista brava, estava muito ocupada, ela tinha mais que fazer, mas papai era mais... mais viável, 

então eu pedi: papai, você me leva, me acompanha para o baile do Mackenzie? E meu pai dizia 

assim: o que, você pensa que eu sou babá, eu não sou babá não. Se você não tem classe para 

arranjar um cavalheiro para vir te buscar em casa, te acompanhar e te trazer de volta para casa 

depois do baile, então você não vai para o baile fica em casa, e fiquei. Daquela vez eu fiquei, 

da próxima vez eu tinha um cavalheiro. Mas isso que meu pai fez foi uma... Outro escândalo lá 

na escola, porque as meninas que iam, as minhas colegas de outras turmas, iam acompanhadas, 

iam acompanhadas de mãe, de avó, de tia e que elas chamavam de bolas pretas, eram as bolas 

pretas. 

 

MM: o que quê era... 

Tatiana: porque eram senhoras que iam muito compostas, vinham com vestido preto básico, 

com colar de pérolas, mais ou menos assim e sentadas ao longo da parede da sala e ficavam 

supervisando o comportamento das meninas e dos meninos, que era para não dançar muito 

apertado, que era para não... Para se comportarem muito bem e as meninas chamavam essas 

senhoras de bolas pretas... Porque elas perturbavam. Agora eu não tinha bola preta, minha mãe 

não iria jamais. 

 

MM: outras atividades que você tenha participado participou do Mack-Med? 

Tatiana: eu fui... Co-fundadora da Mack-Med. 

 

MM: Ah! É? 

Tatiana: Mack-Med era o... Aquela competição poli - esportiva entre faculdade de medicina 

da avenida doutor Arnaldo e Mackenzie, perto um do outro, e eram todas as modalidades do 

esporte: tênis, natação, futebol, tudo. E tinha torcidas muito ardorosas, organizadas e cantavam 

e torcida como torcida de futebol, não só do futebol e eu era meio... Puxador de torcida, inventei 

até letras para as musiquinhas que cantavam contra as musiquinhas dos médicos, era muito 

divertido, era muito engraçado. 
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MM: canta uma que você tenha feito aí. Você fez para o Mackenzie? 

Tatiana: para o Mackenzie, claro. 

 

MM: você lembra de alguma? 

Tatiana: lembro, lembro. Espera aí, como é que era... Ah! Me escapa agora...  

 

MM: não é aquela da... Eu conheço uma menina... 

Tatiana: isso! “Eu conheço uma menina, que ali na esquina, ali na esquina, ali na esquina 

namorava há muito tempo um rapaz da medicina. Mas em seco e na piscina vencemos nós, 

vencemos nós a medicina e a menina, a menina foi parar na nossa esquina” Já os médicos 

cantavam, o esqueleto... O símbolo deles era um esqueleto “O esqueleto da faculdade está 

guardado em creolina, hoje acordou e deu um berro, quem vai ganhar é a medicina”. Então era 

muito divertido. 

 

MM: olha só, que... 

Tatiana: esse foi... Essa foi a primeira Mack-Med, depois foram vários anos, dava notícia em 

jornal, Mack-Med era conhecida... era importante. 

 

MM: essa sua atuação, esse seu interesse, dinamismo... Você... Acabou sendo como uma... 

Tatiana: madrinha da tropa. 

 

MM: madrinha da tropa, exatamente. 

Tatiana: eu inventava coisas assim. Inclusive o tal clube que se reunia na minha casa, que era 

uma tertúlia literária, mais ou menos chamava-se Clube Popeye, eu não seu por que, e nós nos 

reuníamos, rapazes e moças do nosso... Da nossa turma e de outras turmas e de várias classes, 

e a gente lia, dizia poemas, brincava, dançava... Comia... Toda sorte de... De quitutes e cozinha, 

e minha mãe e meu pai quando tinha essa reunião, essas reuniões uma vez por mês lá em casa, 

eles arranjaram um programa e iam embora para não nos atrapalhar, então não tinha pai nem 

mãe atrapalhando. 

 

MM: já era para a época uma coisa bem moderna. 

Tatiana: muito! Meus pais eram muito pra frentex, para aquela época imagina... Imagina, 

imagina quanto tempo faz isso, 70 e não sei quantos anos, muito tempo. E, era muito divertido, 

muito bom. 

 

MM: e o Mackenzie ainda, você tinha o clube Popeye lá em casa... 
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Tatiana: em casa, tinha até uma publicação mimeografada, em que eu não tenho mais, devo 

ter um número ou dois, eu não sei onde está, está tudo... Em algum arquivo semimorto, eram 

crônicas, eram poesias, eram discussões, era animado. Aliás, o Mackenzie tinha uma 

publicação, mas essa é impressa, um... Um folheto em várias páginas chamava Mackenzie, e 

tinha notícias do Mackenzie, de... Toda sorte de coisas, até política alguma coisa. Enfim... Mas 

eu tinha uma coluna social lá. 

 

MM: Ah! É? 

Tatiana: é! Eu era a Kodak, assinava Kodak. 

 

MM: por que Kodak? 

Tatiana: porque eu fotografava as pessoas, fotografava em palavras, não tinha... Ilustração, era 

só texto e eu brincava, mexia... Mexia com os meus colegas, com os senhores engenheiros da 

faculdade de engenharia e assim por diante, eu brincava. 

 

MM: só... Com que idade? 

Tatiana: hein? 

 

MM: com que idade? 

Tatiana: foi... 30... Entre... devia ser 35, 36...por aí. 

 

MM: uns 16, 17 anos? 

Tatiana: é, porque eu sai do Mackenzie... Em 37, no fim do ano, então tudo... Tudo isso foi 

antes aos 37... do ano de 37. 

 

MM: você participou de algum jornalzinho, criado por vocês aqui no Mackenzie, tinha naquela 

época? 

Tatiana: era esse aqui, não. O nosso, Popeye, a gente imprimia em mimeógrafo e tinha tanta 

brincadeira, tanta coisa engraçada que alguns dos meninos levavam isso, vendiam no 

Mackenzie... 

 

MM: vendia no Mackenzie. 

Tatiana: no Mackenzie, por cinqüenta centavos ou alguma coisa assim, era só mesmo para 

brincar mesmo. 
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MM: dizem que você conheceu o seu marido por culpa do Mackenzie, é isso? 

Tatiana: por causa do Mack-Med. 

 

MM: como é que aconteceu? 

Tatiana: isso parece anedota, mas eu vou tornar a contar. Foi... Eu morava na Rua Jaguaribe 

nessa época... Jaguaribe não, Itacolomy e na Rua Itacolomy do outro lado da rua morava uma 

colega minha, colega de turma, cuja irmã mais velha se casou com um médico importante, era 

doutor Henrique Mindlin, ele era chefe do Júlio, que eu não conhecia naquele tempo, o Júlio 

era estudante de medicina sexto anista e era... O Henrique Mindlin era chefe dela na... na 

enfermaria de mulheres aí... Ele trabalhava na Santa Casa. Enfim, ele era convidado do noivo 

e eu era convidada da noiva, mas eu não o conhecia, quem me acompanhou porque eu sempre 

tinha alguém que me acompanhasse depois que meu pai me deu aquela lição, era um rapaz da 

Faculdade de Medicina, chamado Alexandre, Alexandre Zione e na festa, aquela casa era muito 

grande, um palacete que está hoje, até a polícia foi...esteve instalada lá, foi lá, um grande palácio 

e, a festa de casamento, depois da cerimônia era naquela casa com duzentos e não sei quantos 

convidados e uma mesa de banquete assim enorme, de quatro metros de comprimentos, toda 

cheia de iguarias, toalhas de renda até o chão, muito chique. E o Alexandre disse: Tatiana, eu 

quero te apresentar um colega meu, o Júlio Gouveia, acho que você vai gostar dele. Eu disse: 

bom, vamos procurar o tal Júlio. E procuramos no meio daquela multidão e não achávamos o 

Júlio, e eu disse: Ah! Alexandre, eu acho que ele foi embora, já está ficando tarde e o Alexandre 

disse: ahn-ahn! Você não conhece o Júlio, ele não ia embora de uma boca livre dessas, vamos 

achar o Júlio. Procura que procura, aí ele teve uma idéia, ele começou a levantar a toalha de 

mesa e olhar embaixo e lá pelo... Pelo terceiro metro lá estava o Júlio, embaixo da mesa. 

 

MM: fazendo o que? 

Tatiana: embaixo da mesa, de pernas cruzadas, com uma garrafa de champanha só para ele, 

com uma travessa de ovos recheados, só para ele e, posto em sossego, numa boa, bebendo e 

comendo sem se deixar por perturbar por ninguém. Agora, já era um pouco tarde, ele já devia 

estar lá fazia algum tempo e o Alexandre levantou a toalha e disse: apareça Júlio, eu quero te 

apresentar uma amiga, a Tatiana. Aí o Júlio botou para fora uma cara muito bonita, porque ele 

era muito bonito, quem se lembra da nossa... Nossos programas de televisão há de se lembrar, 

ele era... tinha uma cara de português muito bonita, uma covinha no queixo com grandes olhos 

pestanudos, a sobrancelha grande e preta, muito bonita. Botou a cabeça para fora e o Alexandre 

disse: olha Júlio, essa é a Tatiana, esse é o Júlio, Júlio essa é a Tatiana minha amiga. E ele olhou 

para mim com aqueles olhos lânguidos e com a voz pastosa e disse: Tatiana quer casar comigo? 

E foi a primeira coisa que eu ouvi dela. A penúltima foi o meu casamento com ele nove meses 

depois, depois de muitas peripécias. 

 

MM: e depois que ele... Depois dessa proposta, qual a sua reação? 

Tatiana: Ah! Eu morri de rir, achei muito engraçado, vamos casar, vamos achar um padre aí 

ou um rabino, alguma coisa. E, depois ele foi embora, eu fui embora, esqueci e depois encontrei 

com ele... Dois meses depois... Bem depois, é dois meses quase três na Praça do Patriarca 

quando eu estava com uma amiga, esperando um ônibus, e vi esse Júlio do outro lado da rua e 
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eu disse: Ah! Margarita, aquele é o tal rapaz Júlio, que ele me pediu em casamento no casamento 

da... Do Mindlin, mas ele não vai nem reconhecer, não vai nem m reconhecer. Mas ele 

reconhecer, atravessou a praça, veio lá para o ponto de ônibus, cumprimentou e com uma voz 

muito bonita, com a cara muito bonita e disse: meninas está na hora da matinê, eu convido, 

vamos ao cinema eu convido vocês para o cinema. E eu moleca como sempre disse: eu não vou 

em três para o cinema nenhum, Margarita vamos jogar cara ou coroa para ver quem de nós duas 

vai com o Júlio ao cinema. E jogamos cara ou coroa, eu ganhei, e fomos ao cinema, Margarita 

foi para casa e começou o namoro aí no dia... Naquela noite daquele cinema, ele me deixou em 

casa, de automóvel, ele tinha automóvel, ninguém tinha automóvel naquele tempo, era muito 

caro... Me deixou em casa, ele foi embora. E eu fui dormir e de manhã tinha meu emprego, 

tinha que sair cedo de casa, desci e no terraço embaixo da minha janela encontrei um raminho 

de flores e um... Uma cartinha, um bilhete com um acróstico, o meu nome em colunas assim, 

que é um acróstico, um poema, uma graça de poema, o Júlio era muito poeta e se quiser eu até 

lhe recito o poema, é... 

 

MM: pois não, vamos ouvir então. 

Tatiana: “Tatiana... de cima até embaixo... até embaixo, ele dizia assim: Trazes no peito um 

sonho de ternura amável sonho que te embala a vida, tornando-a suave e menos não sofrida. 

Irmão do teu sei que usa de ternura, arde outro sonho dentro do meu peito. Não te parece assim 

bela medida amarmos os dois num só proveito?” De cara uma cantada e uma cantada com flores 

e poema, dura de ouvir... De resistir, uma delícia. Depois disso nós começamos o namoro, 

demorou alguns meses e em maio... Isso foi em... Fim de 39... Eu o conheci em fim de julho, 

veja você... Esse encontro foi agosto, setembro e em maio do ano seguinte nós nos casamos em 

maio, isso depois que eu fiz 21 anos, por que até nisso eu era moleca, eu disse para meu pai e 

para a minha mãe, disse: não vou casar antes dos 21 anos nem que venha o príncipe encantado, 

porque eu quero ter 21 anos, eu não quero que ninguém tenha mérito e nem culpa do que eu 

fizer quando me casar, eu respondo por mim. E, naquele tempo a maioridade era 20 anos, não 

era 18 não. 

 

MM: bem independente. 

Tatiana: é, bem... Era mesmo. E, eu fiz 21 anos em março, casamos em maio. E, outra coisa 

que eu tinha dito naquele tempo: eu não vou casar com velho nenhum, o meu noivo, meu 

marido, não vai ser nunca mais do que cinco anos mais velho do que eu. E o Júlio era cinco 

anos mais velho que eu. 

 

MM: olha só, a sua... 

Tatiana: foi tudo de... 

 

MM: esse seu dinamismo, esse seu interesse desde sempre pela leitura, esse conhecimento... 

Tatiana: Ah! Isso continuou. 
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MM: ...falando três, quatro línguas... 

Tatiana: quatro, português foi à quarta, depois foi inglês e francês, então... 

 

MM: você saiu do Mackenzie e foi fazer o que, já foi trabalhar, como é que foi? 

Tatiana: fui! Eu comecei trabalhando com meu pai, ele... No escritório dele e eu já estava... 

Ela já tinha me dado uma máquina de escrever e eu já sabia bastante inglês e ele tinha... 

Representações dos Estados Unidos e do Canadá e a correspondência era inglês, ele sabia inglês 

claro, mas a datilógrafa era eu e eu trabalhei com ele, e ele até me pagava, me pagava direitinho, 

mas depois que me. que terminei a escola eu disse: agora, eu tenho que ir trabalhar fora. Por 

que, você tem trabalho aqui. Eu disse: eu não quero, eu quero mostrar que sou independente, 

trabalhar com papai é fácil. Meu pai não... Não era... É bom, agradável, mas não prova nada, 

eu tenho que provar que eu sou independente e me inscrevi numa lista de... de... Funcionários 

procurados por firmas que se dirigiam ao Mackenzie, Mackenzie tinha listas de firmas que 

esperavam por... Por formandos engenheiros, que se formavam secretárias, correspondentes, 

para cargos nessas... Nessas entidades aí, nessas firmas. E havia lá um anúncio que eu achei 

interessante, que procurava uma secretária bilíngüe que escrevesse inglês e tal e coisa e... Para 

se apresentar para uma... Uma entrevista, para ver se... se era aceita e era uma multinacional 

americana, um frigorífico Swift para ser exato, e lá fui eu me apresentar para... Para uma 

entrevista. Eu fui devidamente entrevistada em português e em inglês, fizeram várias perguntas, 

eu fiz um teste... E fui aprovada e aí eu o tempo todo pensando: eu não quero ficar aqui, eu acho 

que não é isso que eu quero. E quando eu... Eu não esperava ser aprovada, nem imaginava, mas 

fui. E aí... Ele disse... É, serve. E eu pensei: e agora o que quê eu faço, eu não quero ficar aqui. 

E ele perguntou, quanto à senhorita quer ganhar com o primeiro ordenado. E eu pensei com 

meus botões, vou chutar alto, vou pedir uma coisa impossível assim eles não aceitam e eu vou 

para casa, eu não quero. Porque naquele tempo engenheiros recém formados que iam trabalhar 

na light, alguns... Grandes firmas assim estrangeiras, ganhavam 400$000 que era um bom 

ordenado para começar e o chute que eu dei foi o dobro, ele perguntou quanto e eu disse 800. 

Agora ele me chuta escada abaixo. Pois Sim, aceitou. E foi assim que eu comecei secretária de 

uma multinacional, escrevendo cartas sobre porcos, traseiros e presuntos e outras coisas que 

não me interessavam, não agüentei muito tempo, mas era muito bem paga, muita bem paga. 

 

MM: como é que a TV aconteceu na sua vida? 

Tatiana: aconteceu! Porque o Júlio... O Júlio e eu nós tínhamos muita... Muita coisa em 

comum, muitos interesses em comum, embora fossemos muito diferentes e a gente... Gostava 

de teatro, ele de cinema, de música, de poesia, a gente tinha assunto, política, a gente discutia 

muito política e... Quando nós casamos... Poucos... Poucos anos... Meu pai morreu muito cedo 

num acidente de avião comercial, eu estava casada cinco meses quando isso aconteceu e eu 

comecei realmente, eu herdei o trabalho dele, continuei a trabalhar, enfim eu estava muito 

ocupada e eu era uma jovem dona-de-casa e a gente conversava muito sobre teatro, ia ao teatro 

e... Ao cinema e teatro e uma noite estávamos lá, conversando... E tocou o telefone e eu atendi, 

eram umas oito horas da noite e uma voz assim seca disse: aí é a casa de Júlio Gouveia? Eu 

disse: é, quem quer falar com ele? Aqui é Monteiro Lobato. Eu achei que era trote, eu respondi: 

aqui é o rei George. E o Lobato riu e disse: sou eu mesmo, eu li o artigo do Júlio numa revista 

lá de literatura e arte sobre a minha literatura infantil, eu quero conhecer esse Júlio, posso ir aí 
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hoje à noite? E foi assim que eu conheci o Monteiro Lobato, ele nos procurou. Parece estranho... 

E naquele tempo não éramos nada, nós éramos um casalzinho com filhos pequenos. 

 

MM: mas que... 

Tatiana: e... Nessa época... Isso foi em 44 eu acho, porque Lobato morreu em 48, devia ser 44, 

43, 44... E alguns anos depois... O Júlio... Por brincadeira estreou no teatro, no TBC junto com 

Paulo Autran, Nídia Lícia, etc. Paulo Autran eu conheci menino de 14 anos, na minha casa, 

porque ele era irmão menor, o irmão pequeno da minha colega de turma a Gilberta Autran, e 

era trazia o irmãozinho para a minha casa e nós brincávamos de teatro na minha casa, na 

garagem, a gente fazia teatro lá, o Paulo já era ator, começou ator, vocação mesmo, depois ele 

se formou advogado, ele trabalhou como advogado e depois virou ator mesmo. E o Júlio era 

amador, gostava muito de teatro e por uma brincadeira nós fizemos uma ceninha de teatro que 

o Júlio escreveu da... Do... da peça Peter Pan para apresentar na casa de uma menininha , filha 

de nossos amigos que fazia sete anos e... Fizemos uma representação na casa dela, de 

brincadeira. Eu era a mamãe, meu irmão era capitão Gancho e assim por diante, e naquela festa 

estava umas senhoras de uma Associação beneficente e cultural, gostaram daquela brincadeira 

e sugeriram ao Júlio que aumentasse o texto para uma hora e para ser apresentado no teatro 

municipal em benefício dessa... Dessa associação, porque a prefeitura cedia o teatro para coisas 

culturais assim. E dito e feito, o Júlio aumentou o texto, nós ensaiamos com o nosso grupo de 

teatro do qual o Júlio já era diretor por que... Do grupo amador do SESC, do qual o primeiro 

diretor foi o Décio de Almeida Prado, o Décio saiu e o Júlio entrou, então já tínhamos ligação 

com o teatro e aí começamos a fazer teatro para a prefeitura de São Paulo, que durou cerca de 

três anos, todo fim-de-semana em outro teatro, enfim. E quando apareceu a televisão em 51... 

Na passagem do ano de 50 para 51 ou de 51 para 52, a TV Tupi não tinha nada para crianças, a 

não ser... a não ser programas de auditório, brincadeira, gritaria, mas um programa para crianças 

realmente não tinha, então convidaram o nosso grupo, o TESP – Teatro Escola de São Paulo, 

para apresentar o espetáculo que estávamos fazendo para a prefeitura, levar a turma para o 

estúdio que a emissora providenciaria tudo em volta, infra-estrutura. E foi feito e caiu no gosto 

imediatamente, começaram a chover telefonemas pedindo programa para criança... E foi assim 

que começou. Logo eles pediram um programa semanal pequeno e, que eu escreveria... Que 

seria fábulas, fábulas animadas que eu disse: isso é fácil, fábulas eu conheço muitas de várias... 

Várias origens são pequenas estórias com poucos personagens, dois, três; isso a gente pode 

fazer meio que brincando, e fizemos. Isso levou um por semana, um programa por semana 

durante dois meses e aí a emissora pediu um programa maior para... Um programa brasileiro, a 

temática brasileira e aí foi à idéia de fazer Monteiro Lobato que nós conhecíamos, conhecíamos 

a obra dele, tínhamos um grupo de teatro muito bom já, amador, e foi começou assim. 

 

MM: e para quem não conheceu, qual foi o programa que ficou anos em cartaz aí adaptado por 

vocês? 

Tatiana: Ah! Sítio do pica-pau amarelo ficou 12, 13 anos. E eu era roteirista, virei um roteirista, 

nem sabia o que quê era isso, e o diretor era o Júlio e apresentador e a nossa idéia era... Promover 

leitura livre, então os programas todos começavam na estante, a câmera saia da estante, o Júlio 

tirava um livro da estante, abria... Começava... dava o título da história, do autor...falava 

algumas palavras sobre isso, começava a ler a história, aí a passava para o espetáculo... Depois 

voltava para encerramento e... Com bordão, quando era capítulo que ia continuar da próxima 
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vez, ele começa a ler o próximo e dizia, interrompia e dizia: bem, mas isto é uma outra história 

que fica para uma outra vez. E aí foi embora, era o sítio do pica-pau Amarelo uma vez por 

semana, em horário nobre, um programa de muita audiência, e logo pediram mais e logo 

começamos a fazer o que chamam hoje de minisséries, quer dizer romances inteiros em 

capítulos, um capítulo por... Por programa, duas vezes por semana, também de meia hora, 

quarenta minutos e no fim-de-semana, no domingo era um teatrão de uma hora e meia ou mais, 

no começo chamava Era Uma Vez, porque era mais contos fantásticos, contos de fadas, coisa 

mais infantil e logo... de manhã, depois passou para a tarde com o nome de... Teatro de 

Juventude e aí já eram peças mais... De alcance mais amplo, e isso também durou, durou, durou. 

Foram anos e anos que ficamos na televisão, 12, 13 anos sem interrupção. 

 

MM: os livros sempre acompanharam você... 

Tatiana: sempre promovendo livro. 

 

MM: sempre promovendo livro. 

Tatiana: promovendo assim, descaradamente. Até foi engraçado com o Sítio do Pica-Pau 

Amarelo, quando já estava no segundo ano eu acho, com uma enorme audiência... Nunca que 

eu... A editora... Me deu tantos livros do Monteiro Lobato, naquele tempo e li coleções inteiras 

uma atrás da outra, por causa do programa, promovendo... Mas quando foi assim a uma certa 

altura, o Júlio como médico e psicólogo... Psiquiatra e educador que ele era, ele resolver fazer 

um teste e pediu pela televisão, para as professoras do curso básico, das escolas primárias, que 

pedissem as crianças um trabalho sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, da televisão, aquele que 

eles assistiam na televisão, e que pedissem para as crianças menores, menorzinhas de seis, sete 

anos um desenho e para as maiorzinhas uma redação, um texto e não era concurso, não tinha 

prêmio, nada disso, era uma pesquisa mesmo. E choveram trabalhos, eram montes de trabalhos 

de desenhos e redações e nós lá, a turma nossa da... Do teste, de teatro escola pensando, 

discutindo: o que será que vai aparecer mais na... Nesse trabalho das crianças? Todo mundo 

achava que seria a Emília, que realmente é “O personagem” ele é o próprio Monteiro Lobato, 

que seria... A Emília que ia aparecer mais. Bom, de fato ela apareceu muito, honroso segundo 

lugar; em primeiro lugar o que aparecia mesmo todos... Quase todos os desenhos, quase todas 

as redações era a mão do Júlio tirando o livro da estante, abrindo o livro. Pegou a nossa intenção 

de promover o livro. Foi muito bom, muito gratificante. 

 

MM: e... Pegando esse gancho aí... Você acha, qual a leitura que você faz da escola hoje, como 

é que na sua opinião está a escola hoje? Você tem netos, tem netos? 

Tatiana: eu tenho acompanhando, a leitura é obrigatória na escola, livro é obrigatório. Mas de 

modo geral não é muito bem feito isso porque é uma leitura impingida, forçada e muitos casos... 

Estou falando do curso primário, do básico, e muitos, muitos casos, excessivos números de 

casos, as próprias professoras não lêem, não liam quando crianças, não sabem passar essa 

paixão que é o livro, a leitura. E, também são coisas que mandam ler, todos a mesma coisa e 

isso... Está errado. Não deve mandar, para começo de conversa, livro de ler... De ler, de prazer, 

de lazer tem que deixar e não mandar, que mandação é essa?! Manda ler é livro de... De... Sei 

lá, de geografia, alguma coisa que... Matéria do currículo, mas leitura... literatura, não tem que 
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mandar nada, tem que deixar, tem que dar acesso, tem que expor a criança ao livro, tem que 

expor o livro à criança; levar as crianças à biblioteca, deixar mexer nos livros, abrir o livro. Eu 

sei de escolas que trancam os livros numa estante para as crianças não estragarem os livros e 

isso eu já vi uma... Bobagem para não dizer... 

 

 

 

MM: criança na sua opinião tem que ser... Curiosa, tem que... 

Tatiana: claro! Se deixar alguma fechada, seja uma caixinha, ou seja, um livro, ela vai abrir e 

vai se interessar e de resto livro tem que ser prazer, e como eu digo: não tem que mandar, tem 

que deixar, tem que ser prêmio e não tarefa, nem obrigação e nem nada disso. 

 

MM: a Tatiana hoje, faz o que a Tatiana hoje? 

Tatiana: eu hoje? Leio, leio, leio, escrevo, escrevo, escrevo, faço palestra, faço palestra, faço 

palestra, é isso que eu faço e dou entrevista como agora. 

 

MM: você tem filhos, netos, bisnetos? 

Tatiana: tenho. Tive dois filhos, cinco netos, três bisnetos por enquanto. 

 

MM: alguns... Algum deles estudou ou estuda no Mackenzie? 

Tatiana: olha, o meu filho mais velho começou no Mackenzie na... Na... no jardim da infância, 

na Escola Americana, com uma professora maravilhosa chamada dona Nicota, não sei se vocês 

tem lembrança dela, ela era uma professora montessoriana, ela tinha o método Montessori e era 

um encanto de criatura, muito amorosa, muito inteligente. Agora, meu irmão... Meu irmão, por 

exemplo, entrou no jardim da infância, na Escola Americana e saiu engenheiro pelo Mackenzie; 

meu outro irmão fez ginásio, colégio e eu também, tivemos muita... Muito contato e o 

Mackenzie teve muita importância na nossa vida, muita, muita. E sempre muito 

prazerosamente, foi sempre muito agradável. 

 

MM: se tivesse que deixar uma mensagem... Porque você é uma Mackenzista... 

Tatiana: sou! Uma vez Mackenzista sempre Mackenzista. O Mackenzie fez uma entrevista 

comigo anos atrás, uma revista aí do Mackenzie... Três páginas com fotografias e tal e tal, com 

o título de Mackenzista ilustre, fiquei muito lisonjeada, já faz algum tempo. 

 

MM: está ótimo. Deixa eu só ver se nós temos mais alguma coisa aqui... Na nossa pauta, se eu 

perguntei tudo... Ah! Sim, um jornal chamado O Elefante. 
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Tatiana: Ah! Esse era o jornal do nosso clube Popeye, por que se chamava Elefante, eu não 

me lembro. Ah! Sei, sei por que, porque a casa onde o teste, fazia os seus ensaios para a televisão 

e para teatro era um palacete na Rua Artur Prado, na Liberdade, era uma rua muito importante, 

até o palácio do arcebispo era nessa rua e eu conheci o Júlio nessa casa, era um palácio, um 

palacete até... De... Era Ramos de Azevedo, uma casa muito rica, eu conheci o Júlio lá, e quando 

a mãe do Júlio morreu ele herdou essa casa e era... Era o elefante branco, nós chamávamos 

elefante branco porque era muito grande, muito antiga, muito rica, num lugar muito caro, a 

gente não tinha dinheiro para reformar, nem para morar lá, nem para nada, era o próprio elefante 

branco e, chamava-se O Elefante Branco, os ensaios eram lá e o jornalzinho chamou-se O 

Elefante por causa disso. Depois ele foi derrubado e foi construído um prédio lá alto e a casa 

onde eu moro agora foi trocada por aquele terreno, nem era pela casa. 

 

MM: alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não te perguntei... 

Tatiana: nossa! Você sabe o que são 85 anos, 86 anos de São Paulo? Tem tanta coisa, tanta 

coisa. Não sei o que você me perguntou... Não sei, me perguntam tantas coisas, que eu nem sei 

mais. Se eu gostaria de voltar ao Mackenzie? 

 

MM: gostaria de voltar ao Mackenzie? 

Tatiana: se eu tivesse outra vez 12 anos gostaria. 

 

MM: gostaria. 

Tatiana: é, e talvez eu fizesse um curso de filosofia aqui que eu não consegui, nem quis 

terminar na... Faculdade de São Bento onde comecei, eu faria... Uma... Um curso superior, mas 

não seria letras, eu acho que se eu fizesse letras eu não escreveria, eu teria medo de escrever. É 

assim como eu sou, assim meio diletante, diletante em tudo que eu faço, eu vou fazendo, agora 

se eu tivesse um método sério eu teria medo, eu acho. 

 

MM: está ótimo. Bom, obrigado! 

Tatiana: que, obrigada eu. 

 

MM: pode cortar. 

Tatiana: você vai ter que editar muito isso, hein?! 

 

MM: Ah! A gente conseguiu... 

Tatiana: muita coisa, muita falação. (pausa) (final do depoimento).  

 


