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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentenário 
da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Em comemoração aos 150 anos do Mackenzie, o Centro de 
Educação, Filosofia e Teologia preparou este volume sobre arte e 
cultura. Em dimensão ampla, os textos relativos aos eixos temá-
ticos memória, patrimônio e ação discutem as históricas relações 
entre o Mackenzie e a cidade de São Paulo, desde os tempos do 
pioneiro College e da expoente paragem entre o litoral e o interior 
paulista até a contemporaneidade da eminente Universidade e 
da instigante metrópole.

Em todas as esferas da experiência humana, vividas e prota-
gonizadas em território paulistano, reconhecemos a presença do 
Mackenzie – e de sua confessionalidade.

No decorrer das contínuas ações colaborativas, cidade e uni-
versidade se fundem nos mais diversificados diálogos, e as artes 
e a cultura parecem ser indissociáveis na passagem da moderni-
dade para a contemporaneidade, da tradição ao pioneirismo – de 
sentimento empreendedor, visionário, crítico, social e ético.

Universidade e cidade revelam-se, nesta obra, a partir de 
tramas que reverberam expressões visuais e sonoras ou pensa-
mentos educacionais, filosóficos e teológicos – modelando (e se 
deixando modelar por) um modo de ser multidimensional, inter-
disciplinar e sensível.

A coletânea Arte e Cultura: 150 anos de 
Mackenzie e a cidade de São Paulo perpassa os 
conceitos de memória (material e imaterial), pa-
trimônio (artístico e cultural) e ação (criatividade 
e expressão) percebidos na história mackenzis-
ta, tendo como eixo gerador os diálogos entre a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e 
a(s) cidade(s) de São Paulo.

Apresenta resultados de pesquisa, ensaios 
críticos e panoramas contextuais que configu-
ram a presença da Arte e da Cultura em diver-
sificados momentos da história da Instituição, 
em diálogos sensíveis estabelecidos com a so-
ciedade de cultura paulistana.

Sobre memória cultural, o capítulo “Por 
um Mackenzie maior e melhor”, de Isabel 
Orestes Silveira, tem duplo enfoque: o histo-
riográfico e o estético. Discorre sobre a crono-
logia de aquisições do patrimônio físico e seu 
planejamento arquitetônico através de sensí-
veis modos de ver o Mackenzie. O texto apre-
senta analiticamente os desenhos e as foto-
grafias dos professores Afonso Celso Garcia e 
Beatriz Albuquerque e aproxima a história da 
UPM com seu entorno geográfico: os bairros 
Vila Buarque e Higienópolis e o centro expandi-
do de São Paulo.

Sobre patrimônio, incluímos o capítulo 
“Uma fresta celestial iluminando nossas preces: 
o vitral nos templos religiosos presbiterianos”, 
escrito em coautoria por Regina Lara Silveira 
Mello e pelos reverendos Mário Sérgio Batista 
e Robinson Grangeiro Monteiro. Regina, her-
deira criativa da Casa Conrado – ateliê respon-
sável pela divulgação da arte do vitral em São 
Paulo –, faz uma análise visual e procedimen-
tal do patrimônio artístico presente nas Igrejas 
Presbiterianas na cidade de São Paulo.

“Artífices do conhecimento na construção 
da pós-graduação do Centro de Educação, Filo-
sofia e Teologia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie”, de Ingrid Hötte Ambrogi, Ricardo 
Bitun e Rosangela Patriota Ramos, apresenta 

ensaios biográficos e intelectuais acerca de 
três eméritos pesquisadores: Arnaldo Daraya  
Contier, Carlos Guilherme Mota e João Baptista 
Borges Pereira. Os autores levantaram os per-
cursos formativos dos homenageados, suas 
experiências na docência e na pesquisa, para 
elaborar um panorama de suas ideias sobre 
pesquisa em humanidades no âmbito da histó-
ria cultural.

Sobre as culturas e artes na contem-
poraneidade, apresentamos dois capítulos: 
“Os cursos de Hospitalidade da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em diálogo com o tu-
rismo paulistano”, de Camila de Meirelles Landi, 
Maurício Marques Lopes Filho e William Ladeia 
de Carvalho, discorre sobre a trajetória recente 
dos cursos de Hospitalidade da Universidade. 
Os autores ressaltam o desenvolvimento ur-
bano da região central paulistana entre 2000 e 
2020 com o olhar da hospitalidade – para ma-
pear o potencial turístico da região e sua inter-
locução com a UPM, potencializando a gastro-
nomia como ferramenta do turismo no coração 
da cidade de São Paulo.

Por fim, “Lugares: professores-artistas, 
artistas e músicos pesquisadores”, de Marcos 
Rizolli e Edson Elídio Adão, oferece visibilida-
de aos artistas e músicos que, historicamente, 
desbravaram a criatividade artística nos mais 
diversos contextos da UPM e das artes e cultu-
ras paulistanas: da modernista Anita Malfatti, 
que criou um método de desenho em ambien-
tes mackenzistas, perpassando pela criação do 
curso de Artes Plásticas, da Coordenadoria de 
Arte e Cultura e do Centro Histórico e Cultural 
Mackenzie, até a atual linha de pesquisa 
Linguagens e Tecnologias, através do Grupo de 
Pesquisa aTempo – que congrega estudos avan-
çadas em arte. O texto contou com a colabora-
ção do maestro Parcival Módolo e da curadora 
Luciene Aranha Abrunhosa.
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INTRODUÇÃO

É notável o desafio de escrever a introdução de uma obra comemorativa que 
versa sobre arte e cultura em alusão aos 150 anos de uma Instituição que tem, 
desde sua fundação, esses preceitos enraizados como condição para a constru-
ção de toda a sua filosofia institucional. Apesar de sua complexidade, esse é um 
desafio que nos motiva e alegra logo que tomamos conhecimento de sua 
dimensão.

No ano do seu sesquicentenário, a Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) criou, de forma inovadora, uma pró-reitoria que visa não apenas cuidar 
das atividades extensionistas, mas também pensar uma política institucional 
que abarque todas as atividades culturais promovidas no âmbito dela. Com 
esse propósito, foi criada a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Prec), que é 
responsável por todas as atividades de extensão universitária, inclusive as que 
envolvem arte e cultura, um de seus pilares.

As políticas públicas atuais apontam cada vez mais para a necessidade da 
(re)construção da educação como prática que, de fato, possa formar cidadãos 
preparados para conviver em sociedade, com reais oportunidades de se torna-
rem agentes responsivos e desenvolverem suas potencialidades, por meio da va-
lorização das diferenças. O aprendizado com o outro na e pela diversidade bene-
ficia a todos. O apóstolo Paulo, por exemplo, exorta os colossenses quanto ao 
ensino mútuo por meio de cânticos, da música: “A palavra de Cristo habite em 
vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos 
uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais” (Colossenses 3.16).

E, uma vez que o Mackenzie, desde sua fundação, sempre teve consciência 
de promover uma política de inclusão e de responsabilidade na formação do ser 
humano de forma integral, atendendo ao conselho salomônico “Instrui o me-
nino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará 
dele” (Provérbios 22.6), ao estimular as atividades de arte e cultura na Institui-
ção, atende também ao salmista, quando este ordena: “Entoai-lhe novo cânti-
co, tocai com arte (tocai bem) e com júbilo” (Salmos 33.3).

Assim, tendo como referência que a missão institucional é “Educar e cuidar 
do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania, 
em ambiente de fé cristã reformada”, é condição fundamental o destaque das 
atividades de arte e cultura para o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos 
nossos alunos, tornando-os habilitados a ter esse diferencial que tanto é apregoa-
do e difundido no seio acadêmico. Sabemos da importância da arte como ferra-
menta humana para expressar sentimentos e sensações. Também se percebe a 
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ARTE E CULTURA

manifestação artística acontecendo de diversas maneiras nas distintas culturas 
que existem. Dessa forma, o propósito é valorizar a arte e a cultura não apenas 
como objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, mas também como 
uma prática inserida nos valores da Universidade, papel que esta obra cumpre 
perfeitamente ao resgatar a trajetória mackenzista nesses aspectos.

A publicação de um livro dedicado à arte e à cultura é sempre muito bem-
-vinda, especialmente neste novo cenário mundial em que a sociedade atraves-
sa um dos períodos mais críticos da história da humanidade: o enfrentamento 
de uma pandemia1 sem precedentes. Nesses dias de isolamento e confinamento 
social, pode-se avaliar a enorme importância da arte e da cultura como formas 
de amenizar os sofrimentos trazidos pelo medo, pela solidão, pela desconfian-
ça, pela ansiedade e por tantos outros males que afligem a alma, muitas vezes, 
desesperançosa. Por meio da arte, é possível encontrar alívio para este período 
tão difícil, e, nesse sentido, é preciso incentivar obras como esta, pois são como 
bálsamos para as nossas almas.

Uma obra mackenzista de arte e cultura que versa sobre memória, patrimô-
nio e prática no diálogo com a(s) cidade(s) de São Paulo expressa claramente a 
grandeza desta Instituição e, com certeza, evidencia, no olhar para o percurso 
histórico, o quanto a Universidade Presbiteriana Mackenzie é e será referência 
nesses aspectos. Afinal, desde suas origens, a Instituição demonstra que esses 
valores e ideais são condições fundamentais de sua ação educadora, porque 
seus propósitos sempre foram o de formar integralmente o ser humano, valori-
zando a troca de informações com a sociedade e buscando, sempre de maneira 
inovadora, atender às suas demandas.

A formação da Escola Americana, em 1870, por missionários protestantes 
presbiterianos veio trazer ao Brasil um novo sistema de ensino. Classes mistas, 
abolição de castigos físicos e a não exigência de lições memorizadas eram con-
ceitos inéditos no país e foram aplicados desde a primeira aula, realizada na 
casa dos precursores: George e Mary Chamberlain. O ideal era alfabetizar den-
tro dos princípios cristãos, pela persuasão e não pela imposição.

A presente obra evidencia que essas ações inovadoras introduzidas no 
Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, pelo Mackenzie, não pararam 

1 A pandemia em curso da coronavirus disease 2019 (Covid-19) está relacionada a uma doença respi-
ratória aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (severe acute respira-
tory syndrome coronavirus 2 – Sars-CoV-2). A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, 
na província de Hubei, na República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019, mas o primei-
ro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Em 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia, que hoje assola o Brasil.
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INTRODUÇÃO

por aí e se refletiram nos campos da arte e da cultura. Ao longo de seus 150 
anos de existência, inovar foi e continua sendo o norte da Instituição, que sem-
pre obteve resultados excelentes, visto o elevado número de profissionais libe-
rais, professores, políticos e cientistas renomados atuando em diversas áreas do 
conhecimento, além de, evidentemente, nomes importantes nos campos da 
arte e da cultura que passaram pelos seus bancos escolares. Houve grandes mu-
danças que sempre ocorreram no sentido do crescimento.

A escola que funcionava inicialmente na casa da família Chamberlain foi 
transferida para uma nova sede, na esquina das ruas Ipiranga e São João, e hoje 
se transformou em um complexo educacional, com campus central localizado 
no bairro de Higienópolis, em São Paulo, do qual partiram outras frentes que 
transpuseram os limites da maior cidade do país. O Mackenzie conta atualmen-
te com dois outros campi, Alphaville e Campinas, além das unidades em Brasí-
lia, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba, compondo um contingente ativo e diário 
de mais de 40 mil alunos mackenzistas. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
órgão mantenedor do sistema Mackenzie, abrange, hoje, todos os cursos da edu-
cação básica, além de cursos superiores de graduação e de pós-graduação – stric-
to sensu e lato sensu –, que fazem parte da Universidade Presbiteriana Macken-
zie. Outra característica marcante é a intensa participação da Instituição nas 
mais diversas áreas da sociedade brasileira, mediante uma convicta política de 
inclusão social que remonta aos primórdios, quando a Escola Americana foi 
uma das primeiras a aceitar filhos de escravizados e a introduzir, como foi dito, 
o conceito de classe mista, seguindo-se as práticas desportivas e de educação fí-
sica. A criação do Departamento de Cultura Física, em 1878, foi obra pioneira 
no Brasil. O esporte, propriamente dito, começou em 1893, quando o professor 
Augustus F. Shaw chegou dos Estados Unidos para lecionar no Mackenzie. Foi 
ele o responsável por trazer o basquete para a nossa terra.

No início do século XX, os esportistas do Mackenzie já se destacavam em 
suas respectivas modalidades, sendo protagonistas da primeira partida oficial 
de futebol do estado de São Paulo e pioneiros na prática do basquete no Brasil, 
tendo vencido diversas competições e torneios nacionais e internacionais. Nas 
quadras do Mackenzie, já pisaram diversos astros dos esportes, medalhistas 
pan-americanos, olímpicos e paraolímpicos, como Robert Scheidt, Oscar Sch-
midt, César Castro, Daniel Dias, Vânia Ishii, Hugo Hanashiro, entre tantos 
outros. Na história político-social, não foi diferente. O Mackenzie sempre par-
ticipou de momentos marcantes, como a Revolução de 1932, em que seu giná-
sio de esportes foi transformado em enfermaria para atender os feridos do con-
fronto, do qual participaram vários estudantes da escola.
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A Universidade sempre andou passo a passo com a evolução da sociedade. 
Quando se iniciava a expansão econômica em São Paulo, no final do século 
XIX, com a introdução de importantes indústrias na cidade, foi inaugurada, 
em 1896, a Escola Mackenzie de Engenharia – a primeira do país em uma ins-
tituição não pública. Seu objetivo era fornecer, no emergente mercado, profis-
sionais capacitados para atender às necessidades que se apresentavam. Na for-
mação e capacitação de professores, o Mackenzie também é um dos pioneiros, 
com cursos de licenciatura em diversas áreas.

À medida que novas atividades surgem, o Mackenzie logo responde com 
cursos que formam e capacitam excelentes profissionais. A formação não se re-
sume à teoria. A prática é considerada fundamental em todos os cursos, como 
forma de preparar o aluno para as situações que encontrará na realidade.

Nessa perspectiva, os aspectos que abrangem as áreas de arte e cultura não 
são uma exceção. Esta obra reflete, de forma inédita, os caminhos percorridos 
pela Instituição mostrando seu pioneirismo nesses campos. Os capítulos aqui 
propostos evidenciam que o Mackenzie mostrou ao Brasil novas formas de tra-
tar a atividade cultural entre seus alunos e funcionários. Na área musical, desen-
volveu um plano de Música Coral Graduada – desconhecido no país até então, 
mas muito estimulado nas universidades norte-americanas e europeias –, crian-
do grupos vocais em todas as unidades e de todos os níveis, e possibilitando a 
prática musical mais saudável que se conhece: a do canto coletivo de qualidade,2 
desde a pré-escola até a Universidade Aberta do Tempo Útil – Uatu (terceira 
idade). Todos os grupos corais – das crianças aos idosos, passando pelos grupos 
especializados de alto nível técnico-musical, destinados a concertos públicos 
dentro e fora da instituição – são dirigidos por especialistas na sua categoria (isto 
é, os que trabalham com crianças são especialistas em voz infantil; os que traba-
lham com terceira idade o são nessa categoria), o que promove o correto uso e o 
cuidado da voz. No campo instrumental, criou-se uma orquestra sinfônica clás-
sica no ano de 2015, sem qualquer incentivo de leis de fomento (ainda que hou-
vesse projeto por duas vezes aprovado, integralmente, no âmbito do então Mi-
nistério da Cultura), que atingiu nível técnico suficiente para ser convidada a se 
apresentar na Sala São Paulo três vezes, uma delas acompanhada do Coro Uni-
versitário, outra conjuntamente com a New Life Symphony, que nos visitava, 
vinda dos Estados Unidos. A orquestra ainda tocou no Auditório Claudio San-
toro em Campos do Jordão e no Auditório da Cultura Inglesa em São Paulo.

2 O canto coral estimula o corpo de forma intensa e terapêutica, promovendo seu desenvolvimento 
nos aspectos biológico, social e psíquico.
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Além de realizar inúmeros concertos por várias cidades e teatros brasileiros, 
o Coro Universitário, grupo de excelência, fez também uma importante tour-
née na Alemanha, apresentando-se em quatro concertos, dois com a orquestra 
jovem de Berlim e dois somente com o coro. A referida orquestra foi recebida 
anteriormente no Mackenzie para dois concertos em São Paulo.

Já os grupos de teatro receberam convites dos principais encontros de artis-
tas cênicos no Brasil, sendo muito bem-sucedidos. Os alunos, ao concluírem o 
curso de Teatro oferecido pela Universidade, apesar de não ser este reconheci-
do academicamente, tinham abertas as portas do sindicato dos artistas, sendo 
aceitos como atores profissionais, bastando apresentar o atestado de conclusão 
de curso, fornecido pelo Mackenzie. Como consequência disso tudo, são mui-
tos os profissionais das áreas teatral e musical, cantores e instrumentistas, espa-
lhados pelo Brasil e por outros países, desenvolvendo carreiras artísticas.

Ressaltamos que a publicação desta obra vem ao encontro da Política Na-
cional de Extensão Universitária, inserindo, na área temática cultura, as artes 
como área prioritária para o fazer da extensão, no que tange à “Promoção do 
desenvolvimento cultural, em especial a produção e preservação de bens sim-
bólicos e o ensino das artes”, guiados pelos princípios norteadores das ativida-
des extensionistas, pactuados no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Exten-
são (Forproex), a saber: ciência, arte e tecnologia, que devem se alicerçar nas 
prioridades do local, da região, do país, bem como em outros espaços possíveis 
dado o processo de internacionalização da Instituição.

Enfim, este livro nasce da experiência e da dedicação de todos os professo-
res que, de uma forma ou de outra, além da longa tradição na pesquisa acadê-
mica, também dedicam seu tempo a atividades artístico-culturais e ações que 
se refletem no trabalho à sociedade e na melhoria da vida das pessoas. Neste 
último aspecto, podem-se apontar as orientações de projetos de pesquisa na 
área de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso de graduação e 
até de dissertações e teses no âmbito da pós-graduação, o que reforça a impor-
tância desta obra e sua contribuição para a comunidade em geral. Nessa mesma 
linha de produção bibliográfica, ressalta-se também que a publicação deste li-
vro no sesquicentenário institucional pela Editora Mackenzie, renomada no 
meio editorial, só reforça a importância desta pesquisa.

Vale destacar que a presente obra reforça a tese de que o Mackenzie é uma 
instituição diferenciada. Os diálogos aqui apresentados nos campos da arte e 
da cultura ressaltam o seu pioneirismo na preservação da memória cultural e 
patrimonial. Neste último aspecto, os textos sobre a arte em vitrais em São 
Paulo são dignos de louvor. Não poderíamos deixar de destacar os capítulos 
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referentes aos ensaios biográficos de três importantes pesquisadores e intelec-
tuais que são referências na história cultural: Arnaldo Daraya Contier, Carlos 
Guilherme Mota e João Baptista Borges Pereira, grandes professores eméritos 
mackenzistas.

Os capítulos finais do livro não poderiam ser melhores, pois, ao versarem 
sobre cultura e artes na contemporaneidade, expressam verdadeiramente o espí-
rito mackenzista, ao abordarem hospitalidade, gastronomia e turismo na inter-
face Mackenzie e a cidade de São Paulo, e, principalmente, ao finalizarem com 
um grande referencial de artistas e músicos cujos trabalhos refletem o diálogo 
entre a cultura e arte paulistana e a Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Que a leitura atenta dos textos seja proveitosa não apenas academicamente, 
mas também sirva de paradigma para iniciativas similares a serem promovidas 
por profissionais de outros campos que estejam comprometidos com a história 
da educação neste país.

Assim, podemos concluir que esta obra reúne contribuições teóricas e prá-
ticas necessárias a todos que desejam direcionar seu olhar para o campo artísti-
co-cultural e constatar a riqueza e a variedade do legado mackenzista. Ao ofe-
recer esta obra ao leitor, desejando proveitosa leitura, não posso deixar de 
agradecer aos autores por seus brilhantes textos que nos remetem a uma histó-
ria sesquicentenária.

Boa leitura!

Marcelo Martins Bueno
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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentenário 
da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Em comemoração aos 150 anos do Mackenzie, o Centro de 
Educação, Filosofia e Teologia preparou este volume sobre arte e 
cultura. Em dimensão ampla, os textos relativos aos eixos temá-
ticos memória, patrimônio e ação discutem as históricas relações 
entre o Mackenzie e a cidade de São Paulo, desde os tempos do 
pioneiro College e da expoente paragem entre o litoral e o interior 
paulista até a contemporaneidade da eminente Universidade e 
da instigante metrópole.

Em todas as esferas da experiência humana, vividas e prota-
gonizadas em território paulistano, reconhecemos a presença do 
Mackenzie – e de sua confessionalidade.

No decorrer das contínuas ações colaborativas, cidade e uni-
versidade se fundem nos mais diversificados diálogos, e as artes 
e a cultura parecem ser indissociáveis na passagem da moderni-
dade para a contemporaneidade, da tradição ao pioneirismo – de 
sentimento empreendedor, visionário, crítico, social e ético.

Universidade e cidade revelam-se, nesta obra, a partir de 
tramas que reverberam expressões visuais e sonoras ou pensa-
mentos educacionais, filosóficos e teológicos – modelando (e se 
deixando modelar por) um modo de ser multidimensional, inter-
disciplinar e sensível.

A coletânea Arte e Cultura: 150 anos de 
Mackenzie e a cidade de São Paulo perpassa os 
conceitos de memória (material e imaterial), pa-
trimônio (artístico e cultural) e ação (criatividade 
e expressão) percebidos na história mackenzis-
ta, tendo como eixo gerador os diálogos entre a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e 
a(s) cidade(s) de São Paulo.

Apresenta resultados de pesquisa, ensaios 
críticos e panoramas contextuais que configu-
ram a presença da Arte e da Cultura em diver-
sificados momentos da história da Instituição, 
em diálogos sensíveis estabelecidos com a so-
ciedade de cultura paulistana.

Sobre memória cultural, o capítulo “Por 
um Mackenzie maior e melhor”, de Isabel 
Orestes Silveira, tem duplo enfoque: o histo-
riográfico e o estético. Discorre sobre a crono-
logia de aquisições do patrimônio físico e seu 
planejamento arquitetônico através de sensí-
veis modos de ver o Mackenzie. O texto apre-
senta analiticamente os desenhos e as foto-
grafias dos professores Afonso Celso Garcia e 
Beatriz Albuquerque e aproxima a história da 
UPM com seu entorno geográfico: os bairros 
Vila Buarque e Higienópolis e o centro expandi-
do de São Paulo.

Sobre patrimônio, incluímos o capítulo 
“Uma fresta celestial iluminando nossas preces: 
o vitral nos templos religiosos presbiterianos”, 
escrito em coautoria por Regina Lara Silveira 
Mello e pelos reverendos Mário Sérgio Batista 
e Robinson Grangeiro Monteiro. Regina, her-
deira criativa da Casa Conrado – ateliê respon-
sável pela divulgação da arte do vitral em São 
Paulo –, faz uma análise visual e procedimen-
tal do patrimônio artístico presente nas Igrejas 
Presbiterianas na cidade de São Paulo.

“Artífices do conhecimento na construção 
da pós-graduação do Centro de Educação, Filo-
sofia e Teologia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie”, de Ingrid Hötte Ambrogi, Ricardo 
Bitun e Rosangela Patriota Ramos, apresenta 

ensaios biográficos e intelectuais acerca de 
três eméritos pesquisadores: Arnaldo Daraya  
Contier, Carlos Guilherme Mota e João Baptista 
Borges Pereira. Os autores levantaram os per-
cursos formativos dos homenageados, suas 
experiências na docência e na pesquisa, para 
elaborar um panorama de suas ideias sobre 
pesquisa em humanidades no âmbito da histó-
ria cultural.

Sobre as culturas e artes na contem-
poraneidade, apresentamos dois capítulos: 
“Os cursos de Hospitalidade da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em diálogo com o tu-
rismo paulistano”, de Camila de Meirelles Landi, 
Maurício Marques Lopes Filho e William Ladeia 
de Carvalho, discorre sobre a trajetória recente 
dos cursos de Hospitalidade da Universidade. 
Os autores ressaltam o desenvolvimento ur-
bano da região central paulistana entre 2000 e 
2020 com o olhar da hospitalidade – para ma-
pear o potencial turístico da região e sua inter-
locução com a UPM, potencializando a gastro-
nomia como ferramenta do turismo no coração 
da cidade de São Paulo.

Por fim, “Lugares: professores-artistas, 
artistas e músicos pesquisadores”, de Marcos 
Rizolli e Edson Elídio Adão, oferece visibilida-
de aos artistas e músicos que, historicamente, 
desbravaram a criatividade artística nos mais 
diversos contextos da UPM e das artes e cultu-
ras paulistanas: da modernista Anita Malfatti, 
que criou um método de desenho em ambien-
tes mackenzistas, perpassando pela criação do 
curso de Artes Plásticas, da Coordenadoria de 
Arte e Cultura e do Centro Histórico e Cultural 
Mackenzie, até a atual linha de pesquisa 
Linguagens e Tecnologias, através do Grupo de 
Pesquisa aTempo – que congrega estudos avan-
çadas em arte. O texto contou com a colabora-
ção do maestro Parcival Módolo e da curadora 
Luciene Aranha Abrunhosa.
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