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

As obras contemplam as relações e a participação dos cursos 
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, relacionadas 
com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Muita história para contar não apenas sobre ensino, mas so-
bre vidas... vidas que aqui passaram e foram transformadas... mas 
não só... vidas que foram transformadas pelos que aqui passaram...

Dos 150 anos, a Faculdade de Direito vivenciou quase 70... 
anos muito bem vividos e que impactaram a cidade de São Paulo e 
todo o Brasil.

Em momentos comemorativos como este, são sempre oportu- 
nas reflexões sobre as ações pelas quais desejamos ser lembrados.

Desejamos ser lembrados não somente pela nossa tradição 
no ensino jurídico, mas também pelas contribuições que damos 
às políticas públicas a fim de transformar a sociedade; pelo nos-
so compromisso com a comunidade de São Paulo; por buscarmos 
tornar “visíveis” os que são vulneráveis e negligenciados; por priori-
zarmos a inter e a multidisciplinariedade, permeando o direito com 
outros campos do saber; por enfrentarmos questões que exigem 
a interface entre o direito e a religião; por priorizarmos a pesquisa 
reconhecendo-a como uma ferramenta de transformação social; e, 
sobretudo, por valorizarmos o protagonismo estudantil em toda a 
sua heterogeneidade.

Neste volume, 41 autores, professores, alunos e ex-alunos, to-
dos mackenzistas, representam os mais de 200 docentes e 6 mil dis-
centes de nossa Faculdade, que guardam um sentimento comum: 
amor ao Mackenzie!

Isto é Mackenzie! 

Primeiro volume da Coleção 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo, pu-
blicada pela Editora Mackenzie, o livro 
Direito, cidadania e políticas públicas é par-
te da contribuição da Faculdade de Direito 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) para as comemorações do sesqui-
centenário do Mackenzie.

Escrita pelo decano da Faculdade de 
Direito (FDir), a Introdução dá o tom dos 
capítulos seguintes, entre outros trechos, 
pela relevante transcrição: “A Faculdade de 
Direito Mackenzie, por sua trajetória, ergue-
-se como monumento ao ensino jurídico do 
Brasil. Passou-se um século e meio desde a 
fundação desta instituição. Os seus firmes 
alicerces indicam sua permanência pelos sé-
culos vindouros. Pois jamais se mantém está-
tica”. Com esse espírito, o primeiro capítu-
lo aborda o papel das políticas públicas na 
concretização dos Direitos Sociais, e como 
ações práticas na busca da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana impactam as 
transformações da sociedade. No segundo 
capítulo, o papel das ações “extramuros” 
e seu efeito no exercício da cidadania são 
evidenciados. Ressalta-se a importância 
dos projetos de extensão desenvolvidos 
na UPM para a comunidade e como esses 
projetos atingem os munícipes, impactan-
do a cidade de São Paulo tanto no âmbito 
demográfico quanto nos aspectos econô-
mico, cultural e social.

No terceiro capítulo, a invisibilidade 
dos idosos, das crianças, dos refugiados, 
enfim, dos vulneráveis, é tratada à luz dos 
Direitos Humanos, a fim de tornar visí-
veis os problemas e as possíveis soluções 
que despontarão, nas próximas décadas, 
na cidade e no país. O objetivo do quarto 
capítulo é analisar o reflexo das inovações 

tecnológicas na Ciência Jurídica e, em espe-
cial, na atividade do jurista, que precisa se 
moldar diante de tais transformações.

As interseções entre a Ciência Jurídica 
e a religião são o tema do quinto capítulo, 
com enfoque nos avanços e nas vicissitu-
des que podem decorrer das demandas 
da vida em sociedade. O sexto capítulo 
descreve os desafios do ensino jurídico, 
alicerçado no modelo de Clínicas, Projetos 
Integradores e Pesquisa, em que se deno-
tam as transformações pelas quais pas-
saram os métodos, e projeta-se a nova 
concepção de formação do profissional do 
Direito, com perfil globalizado, humano e 
solidário.

No sétimo capítulo, o leitor encontra 
testemunhos de alunos, ex-alunos e pro-
fessores sobre o modelo de ensino mac-
kenzista, que incentiva o protagonismo 
estudantil, e acolhe os diferentes dons 
e características individuais, ao explorar 
o talento pessoal e incentivar a atuação 
proativa dos docentes e discentes da FDir – 
fórmula que reforça a nossa tradição e que 
é valorizada na cidade de São Paulo.

Por fim, no Pósfacio, os autores des-
crevem o processo histórico de fundação 
da Faculdade de Direito e garantem que 
o espírito daquela época permanece fir-
me, intocável, e continua a nortear todos 
os passos da hoje FDir–UPM, tornando-se 
parte da herança ética, materializada na 
existência de um curso de Direito que in-
voca, além do conhecimento científico-jurí-
dico, a alteridade, a cidadania, a responsa-
bilidade social e, como bem disse o nosso 
Magnífico Reitor, Professor Marco Tullio de 
Castro Vasconcelos, revela uma trajetória 
acadêmica em constante evolução.
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fórmula que reforça a nossa tradição e que 
é valorizada na cidade de São Paulo.

Por fim, no Pósfacio, os autores des-
crevem o processo histórico de fundação 
da Faculdade de Direito e garantem que 
o espírito daquela época permanece fir-
me, intocável, e continua a nortear todos 
os passos da hoje FDir–UPM, tornando-se 
parte da herança ética, materializada na 
existência de um curso de Direito que in-
voca, além do conhecimento científico-jurí-
dico, a alteridade, a cidadania, a responsa-
bilidade social e, como bem disse o nosso 
Magnífico Reitor, Professor Marco Tullio de 
Castro Vasconcelos, revela uma trajetória 
acadêmica em constante evolução.
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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é com-
posta por livros escritos por professores das Unidades Acadêmicas 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e personalidades de rele-
vância, nos diversos campos do conhecimento compreendidos por 
estas, em comemoração ao sesquicentenário da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cursos 
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, relacionadas 
com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Muita história para contar não apenas sobre ensino, mas so-
bre vidas... vidas que aqui passaram e foram transformadas... mas 
não só... vidas que foram transformadas pelos que aqui passaram...

Dos 150 anos, a Faculdade de Direito vivenciou quase 70... 
anos muito bem vividos e que impactaram a cidade de São Paulo e 
todo o Brasil.

Em momentos comemorativos como este, são sempre oportu- 
nas reflexões sobre as ações pelas quais desejamos ser lembrados.

Desejamos ser lembrados não somente pela nossa tradição 
no ensino jurídico, mas também pelas contribuições que damos 
às políticas públicas a fim de transformar a sociedade; pelo nos-
so compromisso com a comunidade de São Paulo; por buscarmos 
tornar “visíveis” os que são vulneráveis e negligenciados; por priori-
zarmos a inter e a multidisciplinariedade, permeando o direito com 
outros campos do saber; por enfrentarmos questões que exigem 
a interface entre o direito e a religião; por priorizarmos a pesquisa 
reconhecendo-a como uma ferramenta de transformação social; e, 
sobretudo, por valorizarmos o protagonismo estudantil em toda a 
sua heterogeneidade.

Neste volume, 41 autores, professores, alunos e ex-alunos, to-
dos mackenzistas, representam os mais de 200 docentes e 6 mil dis-
centes de nossa Faculdade, que guardam um sentimento comum: 
amor ao Mackenzie!

Isto é Mackenzie! 

Primeiro volume da Coleção 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo, pu-
blicada pela Editora Mackenzie, o livro 
Direito, cidadania e políticas públicas é par-
te da contribuição da Faculdade de Direito 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) para as comemorações do sesqui-
centenário do Mackenzie.

Escrita pelo decano da Faculdade de 
Direito (FDir), a Introdução dá o tom dos 
capítulos seguintes, entre outros trechos, 
pela relevante transcrição: “A Faculdade de 
Direito Mackenzie, por sua trajetória, ergue-
-se como monumento ao ensino jurídico do 
Brasil. Passou-se um século e meio desde a 
fundação desta instituição. Os seus firmes 
alicerces indicam sua permanência pelos sé-
culos vindouros. Pois jamais se mantém está-
tica”. Com esse espírito, o primeiro capítu-
lo aborda o papel das políticas públicas na 
concretização dos Direitos Sociais, e como 
ações práticas na busca da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana impactam as 
transformações da sociedade. No segundo 
capítulo, o papel das ações “extramuros” 
e seu efeito no exercício da cidadania são 
evidenciados. Ressalta-se a importância 
dos projetos de extensão desenvolvidos 
na UPM para a comunidade e como esses 
projetos atingem os munícipes, impactan-
do a cidade de São Paulo tanto no âmbito 
demográfico quanto nos aspectos econô-
mico, cultural e social.

No terceiro capítulo, a invisibilidade 
dos idosos, das crianças, dos refugiados, 
enfim, dos vulneráveis, é tratada à luz dos 
Direitos Humanos, a fim de tornar visí-
veis os problemas e as possíveis soluções 
que despontarão, nas próximas décadas, 
na cidade e no país. O objetivo do quarto 
capítulo é analisar o reflexo das inovações 

tecnológicas na Ciência Jurídica e, em espe-
cial, na atividade do jurista, que precisa se 
moldar diante de tais transformações.

As interseções entre a Ciência Jurídica 
e a religião são o tema do quinto capítulo, 
com enfoque nos avanços e nas vicissitu-
des que podem decorrer das demandas 
da vida em sociedade. O sexto capítulo 
descreve os desafios do ensino jurídico, 
alicerçado no modelo de Clínicas, Projetos 
Integradores e Pesquisa, em que se deno-
tam as transformações pelas quais pas-
saram os métodos, e projeta-se a nova 
concepção de formação do profissional do 
Direito, com perfil globalizado, humano e 
solidário.
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INTRODUÇÃO

A caminhada estende-se no tempo. 
Sempre vitoriosa. 
Esta Faculdade de Direito foi concebida sob a égide de sabedoria profunda.
As ciências humanas e divinas marcam sua longa trajetória.
Constante em seus fundamentos, esta Escola de Direito aprimorou-se no 

tempo.
Acompanhou a evolução das ciências jurídicas.
Manteve-se imutável em seus valores morais.
O seu cerne contém a segurança espiritual dos pioneiros do Mackenzie, os 

missionários presbiterianos chegados ao Brasil lá nos idos do século XIX.
Gerações de jovens passaram pelas suas históricas salas, hoje mais que 

centenárias.
Tornaram-se adultos e, por toda parte, a partir do vetusto Prédio 3 do cam-

po Higienópolis, mantiveram os sólidos conhecimentos adquiridos nos ban-
cos mackenzistas. 

Figuras exemplares de mestres dialogaram com seus discípulos durante 
gerações. 

Inesquecíveis personalidades, arroladas ao voo da memória: Esther Figuei-
redo Ferraz, Helio Helene, Alfredo Cecílio Lopes, Joaquim Canuto Mendes 
de Almeida, Edgard Noronha, José Geraldo Rodrigues Alckmin, Pedro Cha-
ves, Moreira Alves, Francisco Leo Munari, Ademar Pereira, Emeric Levai, 
Ulysses Guimarães, Genésio Borges de Macedo, Ricardo Texeira Brancato, 
Pedro Vidal, Fabio Fanuchi, Álvaro Villaça, Vicente Greco, Moacir Amaral 
Santos, Silvio Rodrigues, Octávio Bueno Magano, Manoel Carlos Figueiredo 
Ferraz, Luciano Leite, Waldirio Buragelli, Maria Claudia Foz, Marcelo Fortes 
Barbosa, Paulo Baptista Ramos e tantos mais.

Marcantes no cenário jurídico, todos, cada um a seu estilo, irradiaram sen-
sibilidade e interagiram com os discípulos.

Estes – os discípulos – ocupam hoje as mais destacadas posições na 
sociedade. 

No Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na advocacia 
e em muitas outras atividades.

São figuras de relevo oriundas da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Aprenderam a respeitar as leis. 
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A conviver com o princípio da hierarquia. 
A nunca se curvar a modismos passageiros.
Aqui, na Faculdade de Direito Mackenzie, aprenderam a importância da 

liberdade responsável.
Imbuíram-se da incontornável exigência de lutar, de maneira permanente, 

pela mesma liberdade.
Passaram-se 150 anos desde a chegada dos missionários presbiterianos ao 

Brasil.
Eles trouxeram novas formas de se atingir o divino. 
Enfrentaram dogmas estabelecidos. 
Superaram obstáculos, à época, considerados intransponíveis.
Venceram. 
Implantaram no Brasil os princípios reformados, repletos de sabedoria. 
Tiveram sempre em suas mãos o Livro.
Por desígnio superior, um advogado, lá da cidade de Nova York, mostrou-

-se sensível às necessidades do país anfitrião de seus conterrâneos, os pastores 
presbiterianos.

Fez vultosa doação à obra que se iniciava aqui em São Paulo. 
Lutava-se pela edificação de instituição de ensino modelo.
Um advogado se encontra nas raízes da universidade.
Ele, certamente, se orgulharia da Escola de Direito criada no já longínquo 

ano de 1952.
John Theron Mackenzie agraciou a instituição educacional, que se iniciava 

em terras brasileiras, com significativa importância.
Não imaginou ver seu nome esculpido, também, em uma Escola de Direito.
Sua vocação profissional – o direito – quedou-se registrada em instituição 

destinada às ciências jurídicas, aqui em espaço tropical.
No Mackenzie, todos os atos contam com conteúdo predeterminado por 

preceitos superiores.
A Faculdade de Direito, na constelação formada pelas demais escolas da 

universidade, expressa a vitória de um ideário.
Nela se cultuam as figuras do passado e se respeitam as personalidades do 

presente. 
A Faculdade de Direito Mackenzie, por sua trajetória, ergue-se como mo-

numento ao ensino jurídico do Brasil.
Passou-se um século e meio desde a fundação desta instituição.
Os seus firmes alicerces indicam sua permanência pelos séculos vindouros.
Pois jamais se mantém estática. 
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INTRODUÇÃO

Após longa maturação, por meio de clássicas aulas declaratórias, instituiu 
sólido programa de pós-graduação stricto sensu, no ano 2000. 

Lançou-se, então, em avanço programado e cauteloso.
Passou a conceber pensamento jurídico em alto grau acadêmico.
Os alunos de pós-graduação geram novas concepções jurídicas.
Operam, muitas vezes, em colaboração com universidades do exterior.
Elaboram trabalhos relevantes e pioneiros.
Assim é e assim será a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: uma escola integrada a uma instituição sesquicentenária que, pe-
los seus fundamentos, consegue permanecer sempre contemporânea.

Para homenagear os antepassados, os seus atuais docentes escolheram a 
mais expressiva maneira de comemorar os feitos até aqui consagrados.

Oferecem, como registro dos 150 anos da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie, este alentado volume contendo rica produção científica.

A saga pioneira de ontem prossegue na contemporaneidade.
Com a constante criatividade dos que acreditam.
Isto é Mackenzie!

Cláudio Lembo
Mackenzie, março de 2020.
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ORGANIZADORES

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

As obras contemplam as relações e a participação dos cursos 
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, relacionadas 
com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Muita história para contar não apenas sobre ensino, mas so-
bre vidas... vidas que aqui passaram e foram transformadas... mas 
não só... vidas que foram transformadas pelos que aqui passaram...

Dos 150 anos, a Faculdade de Direito vivenciou quase 70... 
anos muito bem vividos e que impactaram a cidade de São Paulo e 
todo o Brasil.

Em momentos comemorativos como este, são sempre oportu- 
nas reflexões sobre as ações pelas quais desejamos ser lembrados.

Desejamos ser lembrados não somente pela nossa tradição 
no ensino jurídico, mas também pelas contribuições que damos 
às políticas públicas a fim de transformar a sociedade; pelo nos-
so compromisso com a comunidade de São Paulo; por buscarmos 
tornar “visíveis” os que são vulneráveis e negligenciados; por priori-
zarmos a inter e a multidisciplinariedade, permeando o direito com 
outros campos do saber; por enfrentarmos questões que exigem 
a interface entre o direito e a religião; por priorizarmos a pesquisa 
reconhecendo-a como uma ferramenta de transformação social; e, 
sobretudo, por valorizarmos o protagonismo estudantil em toda a 
sua heterogeneidade.

Neste volume, 41 autores, professores, alunos e ex-alunos, to-
dos mackenzistas, representam os mais de 200 docentes e 6 mil dis-
centes de nossa Faculdade, que guardam um sentimento comum: 
amor ao Mackenzie!

Isto é Mackenzie! 

Primeiro volume da Coleção 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo, pu-
blicada pela Editora Mackenzie, o livro 
Direito, cidadania e políticas públicas é par-
te da contribuição da Faculdade de Direito 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) para as comemorações do sesqui-
centenário do Mackenzie.

Escrita pelo decano da Faculdade de 
Direito (FDir), a Introdução dá o tom dos 
capítulos seguintes, entre outros trechos, 
pela relevante transcrição: “A Faculdade de 
Direito Mackenzie, por sua trajetória, ergue-
-se como monumento ao ensino jurídico do 
Brasil. Passou-se um século e meio desde a 
fundação desta instituição. Os seus firmes 
alicerces indicam sua permanência pelos sé-
culos vindouros. Pois jamais se mantém está-
tica”. Com esse espírito, o primeiro capítu-
lo aborda o papel das políticas públicas na 
concretização dos Direitos Sociais, e como 
ações práticas na busca da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana impactam as 
transformações da sociedade. No segundo 
capítulo, o papel das ações “extramuros” 
e seu efeito no exercício da cidadania são 
evidenciados. Ressalta-se a importância 
dos projetos de extensão desenvolvidos 
na UPM para a comunidade e como esses 
projetos atingem os munícipes, impactan-
do a cidade de São Paulo tanto no âmbito 
demográfico quanto nos aspectos econô-
mico, cultural e social.

No terceiro capítulo, a invisibilidade 
dos idosos, das crianças, dos refugiados, 
enfim, dos vulneráveis, é tratada à luz dos 
Direitos Humanos, a fim de tornar visí-
veis os problemas e as possíveis soluções 
que despontarão, nas próximas décadas, 
na cidade e no país. O objetivo do quarto 
capítulo é analisar o reflexo das inovações 

tecnológicas na Ciência Jurídica e, em espe-
cial, na atividade do jurista, que precisa se 
moldar diante de tais transformações.

As interseções entre a Ciência Jurídica 
e a religião são o tema do quinto capítulo, 
com enfoque nos avanços e nas vicissitu-
des que podem decorrer das demandas 
da vida em sociedade. O sexto capítulo 
descreve os desafios do ensino jurídico, 
alicerçado no modelo de Clínicas, Projetos 
Integradores e Pesquisa, em que se deno-
tam as transformações pelas quais pas-
saram os métodos, e projeta-se a nova 
concepção de formação do profissional do 
Direito, com perfil globalizado, humano e 
solidário.

No sétimo capítulo, o leitor encontra 
testemunhos de alunos, ex-alunos e pro-
fessores sobre o modelo de ensino mac-
kenzista, que incentiva o protagonismo 
estudantil, e acolhe os diferentes dons 
e características individuais, ao explorar 
o talento pessoal e incentivar a atuação 
proativa dos docentes e discentes da FDir – 
fórmula que reforça a nossa tradição e que 
é valorizada na cidade de São Paulo.

Por fim, no Pósfacio, os autores des-
crevem o processo histórico de fundação 
da Faculdade de Direito e garantem que 
o espírito daquela época permanece fir-
me, intocável, e continua a nortear todos 
os passos da hoje FDir–UPM, tornando-se 
parte da herança ética, materializada na 
existência de um curso de Direito que in-
voca, além do conhecimento científico-jurí-
dico, a alteridade, a cidadania, a responsa-
bilidade social e, como bem disse o nosso 
Magnífico Reitor, Professor Marco Tullio de 
Castro Vasconcelos, revela uma trajetória 
acadêmica em constante evolução.
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concepção de formação do profissional do 
Direito, com perfil globalizado, humano e 
solidário.

No sétimo capítulo, o leitor encontra 
testemunhos de alunos, ex-alunos e pro-
fessores sobre o modelo de ensino mac-
kenzista, que incentiva o protagonismo 
estudantil, e acolhe os diferentes dons 
e características individuais, ao explorar 
o talento pessoal e incentivar a atuação 
proativa dos docentes e discentes da FDir – 
fórmula que reforça a nossa tradição e que 
é valorizada na cidade de São Paulo.

Por fim, no Pósfacio, os autores des-
crevem o processo histórico de fundação 
da Faculdade de Direito e garantem que 
o espírito daquela época permanece fir-
me, intocável, e continua a nortear todos 
os passos da hoje FDir–UPM, tornando-se 
parte da herança ética, materializada na 
existência de um curso de Direito que in-
voca, além do conhecimento científico-jurí-
dico, a alteridade, a cidadania, a responsa-
bilidade social e, como bem disse o nosso 
Magnífico Reitor, Professor Marco Tullio de 
Castro Vasconcelos, revela uma trajetória 
acadêmica em constante evolução.
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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é com-
posta por livros escritos por professores das Unidades Acadêmicas 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e personalidades de rele-
vância, nos diversos campos do conhecimento compreendidos por 
estas, em comemoração ao sesquicentenário da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cursos 
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, relacionadas 
com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

Muita história para contar não apenas sobre ensino, mas so-
bre vidas... vidas que aqui passaram e foram transformadas... mas 
não só... vidas que foram transformadas pelos que aqui passaram...

Dos 150 anos, a Faculdade de Direito vivenciou quase 70... 
anos muito bem vividos e que impactaram a cidade de São Paulo e 
todo o Brasil.

Em momentos comemorativos como este, são sempre oportu- 
nas reflexões sobre as ações pelas quais desejamos ser lembrados.

Desejamos ser lembrados não somente pela nossa tradição 
no ensino jurídico, mas também pelas contribuições que damos 
às políticas públicas a fim de transformar a sociedade; pelo nos-
so compromisso com a comunidade de São Paulo; por buscarmos 
tornar “visíveis” os que são vulneráveis e negligenciados; por priori-
zarmos a inter e a multidisciplinariedade, permeando o direito com 
outros campos do saber; por enfrentarmos questões que exigem 
a interface entre o direito e a religião; por priorizarmos a pesquisa 
reconhecendo-a como uma ferramenta de transformação social; e, 
sobretudo, por valorizarmos o protagonismo estudantil em toda a 
sua heterogeneidade.

Neste volume, 41 autores, professores, alunos e ex-alunos, to-
dos mackenzistas, representam os mais de 200 docentes e 6 mil dis-
centes de nossa Faculdade, que guardam um sentimento comum: 
amor ao Mackenzie!

Isto é Mackenzie! 

Primeiro volume da Coleção 150 anos 
de Mackenzie e a cidade de São Paulo, pu-
blicada pela Editora Mackenzie, o livro 
Direito, cidadania e políticas públicas é par-
te da contribuição da Faculdade de Direito 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) para as comemorações do sesqui-
centenário do Mackenzie.

Escrita pelo decano da Faculdade de 
Direito (FDir), a Introdução dá o tom dos 
capítulos seguintes, entre outros trechos, 
pela relevante transcrição: “A Faculdade de 
Direito Mackenzie, por sua trajetória, ergue-
-se como monumento ao ensino jurídico do 
Brasil. Passou-se um século e meio desde a 
fundação desta instituição. Os seus firmes 
alicerces indicam sua permanência pelos sé-
culos vindouros. Pois jamais se mantém está-
tica”. Com esse espírito, o primeiro capítu-
lo aborda o papel das políticas públicas na 
concretização dos Direitos Sociais, e como 
ações práticas na busca da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana impactam as 
transformações da sociedade. No segundo 
capítulo, o papel das ações “extramuros” 
e seu efeito no exercício da cidadania são 
evidenciados. Ressalta-se a importância 
dos projetos de extensão desenvolvidos 
na UPM para a comunidade e como esses 
projetos atingem os munícipes, impactan-
do a cidade de São Paulo tanto no âmbito 
demográfico quanto nos aspectos econô-
mico, cultural e social.

No terceiro capítulo, a invisibilidade 
dos idosos, das crianças, dos refugiados, 
enfim, dos vulneráveis, é tratada à luz dos 
Direitos Humanos, a fim de tornar visí-
veis os problemas e as possíveis soluções 
que despontarão, nas próximas décadas, 
na cidade e no país. O objetivo do quarto 
capítulo é analisar o reflexo das inovações 

tecnológicas na Ciência Jurídica e, em espe-
cial, na atividade do jurista, que precisa se 
moldar diante de tais transformações.

As interseções entre a Ciência Jurídica 
e a religião são o tema do quinto capítulo, 
com enfoque nos avanços e nas vicissitu-
des que podem decorrer das demandas 
da vida em sociedade. O sexto capítulo 
descreve os desafios do ensino jurídico, 
alicerçado no modelo de Clínicas, Projetos 
Integradores e Pesquisa, em que se deno-
tam as transformações pelas quais pas-
saram os métodos, e projeta-se a nova 
concepção de formação do profissional do 
Direito, com perfil globalizado, humano e 
solidário.

No sétimo capítulo, o leitor encontra 
testemunhos de alunos, ex-alunos e pro-
fessores sobre o modelo de ensino mac-
kenzista, que incentiva o protagonismo 
estudantil, e acolhe os diferentes dons 
e características individuais, ao explorar 
o talento pessoal e incentivar a atuação 
proativa dos docentes e discentes da FDir – 
fórmula que reforça a nossa tradição e que 
é valorizada na cidade de São Paulo.

Por fim, no Pósfacio, os autores des-
crevem o processo histórico de fundação 
da Faculdade de Direito e garantem que 
o espírito daquela época permanece fir-
me, intocável, e continua a nortear todos 
os passos da hoje FDir–UPM, tornando-se 
parte da herança ética, materializada na 
existência de um curso de Direito que in-
voca, além do conhecimento científico-jurí-
dico, a alteridade, a cidadania, a responsa-
bilidade social e, como bem disse o nosso 
Magnífico Reitor, Professor Marco Tullio de 
Castro Vasconcelos, revela uma trajetória 
acadêmica em constante evolução.
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