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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.

É com satisfação que este livro chega ao público como pro-
duto das comemorações dos 150 anos do Mackenzie e contri-
buição da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Escola 
de Engenharia, integrando a Coleção 150 anos de Mackenzie e a 
cidade de São Paulo. Fruto do projeto Mackenzie e as Cidades de 
São Paulo iniciado ainda em 2019, que enfatiza as relações entre 
o Mackenzie e a urbe como cerne de suas reflexões, a obra reúne 
um conjunto de importantes temas que discutem, em perspec-
tiva histórica, as contribuições recíprocas que se estabeleceram 
entre a Instituição e a cidade ao longo do século XX, e que se 
estendem até os dias de hoje.

Seu fundamento são os vínculos do ethos da cidade e o 
Mackenzie, ao dar forma ao conteúdo da obra como chave para 
refletir sobre a modernidade e a modernização da cidade, a 
emergência e a história da metrópole, suas várias inflexões de-
mográficas, econômicas e culturais, e para incluir em seu âm-
bito questões como a aceleração das transformações urbanas. 
A vertiginosa aceleração cultural, as novas demandas sociais e a 
qualificação do modo de vida da cidade de São Paulo estão im-
pressas na memória dos ritmos mackenzistas, abrangendo des-
de as macrotransformações àquelas que afetam a micro-história 
e o cotidiano de seus cidadãos.

A concepção que alenta este livro nas-
ceu de uma percepção sensível de que o 
Mackenzie e a cidade consistiram sempre 
em uma coextensão, que respira ritmos 
urbanos e é tão próxima das pessoas e dos 
acontecimentos. A obra nasceu dessa sen-
sibilidade de parceria e diálogo, para as co-
memorações dos 150 anos do Mackenzie, 
como contribuição conjunta da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo e da Escola de 
Engenharia.

Parte da Coleção 150 anos de Mackenzie 
e a cidade de São Paulo materializa, além de 
um sentimento e uma subjetividade, um 
projeto cultural coletivo, nascido em 2019 
e que tomou forma em alguns meses de 
trabalho e debates, intitulado Mackenzie e 
as cidades de São Paulo. Nele, foram con-
cebidas e amadurecidas as relações entre 
o Mackenzie e a urbe, as quais assumiram 
a feição do caminho de elaboração deste 
e de outros livros que narram tal processo, 
a partir de perspectivas diversas, sob a óti-
ca dos cursos e das Unidades Universitárias 
que compõem a Instituição.

O livro da FAU-Mackenzie e da Escola 
de Engenharia reúne um conjunto de te-
mas afeitos ao desenvolvimento de São 
Paulo, suas transformações e eventos sig-
nificativos, enlaçados à história mackenzis-
ta. Sem perder a perspectiva histórica e le-
vando o leitor a contextualizar a narrativa, 
parte da contemporaneidade e resgata as 
contribuições dialógicas que construíram 
a “São Paulo mackenzista”, desde 1870, ao 
longo do século XX e do que já transcorreu 
no século XXI.

Ao buscar relacionar o ethos da cidade 
e o Mackenzie, como se possível fosse com-
preender o comportamento e a cultura, os 
valores e as ideias em circulação à vista 

do desenvolvimento material e imaterial 
da urbe, a obra se inicia com essa chave, 
sem deixar de abordar a modernidade e a 
modernização, a emergência da metrópo-
le e as suas inflexões demográficas, eco-
nômicas e culturais, para entender em seu 
âmbito a aceleração das transformações 
urbanas e a resposta que o Mackenzie re-
presenta diante destas.

Tal como Richard Morse pintou as co-
res da metrópole que se formava, no céle-
bre Formação histórica de São Paulo (1970), 
a partir de um olhar que reunia as grandes 
transformações da cidade à vida cotidiana 
e ao pulsar dos acontecimentos da micro-
-história, este livro articula as diversas eta-
pas do desenvolvimento de São Paulo e as 
contribuições de egressos e profissionais, 
que atuaram nos quadros de docência 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e que contribuíram para a sua construção.

Assim transcorreram os oito capítulos, 
que enfocam as principais expressões da 
atuação de mackenzistas. Ao pontuarem 
a cidade com suas obras de Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo, trazem exemplos 
desde a infraestrutura ao edifício e ao am-
biente urbano, atendendo às mais diversas 
necessidades que se impuseram à socie-
dade e ao mundo do trabalho. Recolhem 
também contribuições dos formados no 
Mackenzie e de seus docentes aos setores 
público e privado.

Aos leitores e leitoras, uma feliz jor-
nada pelas experiências que o livro conse-
guiu registrar, e que este possa despertar 
o interesse por essa vertente de conheci-
mento, a da circulação de ideias, projetos e 
ações que se estabelecem entre as institui-
ções de ensino e a vida urbana.
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INTRODUÇÃO

É com imensa alegria que este livro chega ao público, como produto das 
comemorações dos 150 anos do Mackenzie e contribuição da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo Mackenzie e da Escola de Engenharia Mackenzie, 
integrando a coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo.

Fruto do projeto Mackenzie e as cidades de São Paulo, iniciado ainda em 
2019, enfatizando as relações do Mackenzie e da urbe como cerne de suas refle-
xões, a obra reúne um conjunto de importantes temas, que desenvolvem, em 
perspectiva histórica, as contribuições recíprocas que se estabeleceram entre 
a Instituição e a cidade – ao longo do final do século XIX, do século XX, do 
início do século XXI, que se estendem até os dias de hoje.

A partir dos possíveis vínculos do ethos da cidade e do Mackenzie, como 
instituição pioneira e progressista, o projeto é uma chave para refletir sobre 
a modernidade e a modernização da cidade, a emergência e a história da me-
trópole, bem como suas várias inflexões demográficas, econômicas e culturais. 
O livro inclui em seu âmbito questões como a aceleração das transformações 
urbanas, a vertiginosa aceleração cultural e novas demandas sociais e de qua-
lificação de modos de vida, passando da dimensão das macrotransformações 
àquelas que afetam a micro-história e o cotidiano.

A abordagem presente valoriza as formas e os processos diversos que enla-
çam o Mackenzie ao desenvolvimento de São Paulo. Busca-se apresentar, em 
seus vários capítulos, os ritmos da cidade que se fez metrópole, suas transfor-
mações, atributos e descompassos. Este livro é uma proposta de resgate desse 
pulsar urbano, ligado às atuações dos inúmeros profissionais que, egressos das 
unidades e cursos mackenzistas, em especial de ambas as escolas aqui mencio-
nadas, ajudaram a construir a cidade e dar forma a ela.

Tão heterogênea e ampla se revela essa colaboração recíproca, que se fez 
presente ainda na maneira como concebemos a obra. Por meio de uma chama-
da à comunidade acadêmica, da FAU-Mackenzie e da Escola de Engenharia 
Mackenzie, realizada no início de 2020, apresentamos aos colegas o projeto da 
obra, e assim colhemos, por adesão, as diversas contribuições que consistem 
no conteúdo do livro – reservando a autores e autoras o agradecimento pelas 
excelentes colaborações apresentadas.

O fio condutor do livro enuncia-se como um resgate dos aspectos históricos 
dessas relações São Paulo-Mackenzie, sem perder de vista a história e a memória 
e o futuro que esse resgate pode deixar entrever. Ao articular Arquitetura, Urba-
nismo e Infraestrutura com a contribuição da FAU e da Escola de Engenharia, 
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este exemplar, entre os diversos fascículos da Coleção, realiza a tríade Educação, 
Cidade e Sociedade, que está no âmago da concepção dos 150 anos.

De 1870 a 2020, as diferentes configurações e colaborações que se colocam 
em evidência, na construção da cidade pelo Mackenzie e do Mackenzie pela 
cidade de São Paulo, afirmam-se progressivamente: desde a Escola America-
na até a Universidade Presbiteriana Mackenzie; desde a Escola de Engenharia 
Mackenzie, começando pela Engenharia Civil, em 1896 e o início do curso 
de engenheiros-arquitetos, em 1917, com a autonomização da Faculdade de 
Arquitetura Mackenzie, em 1947, passando a ser Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, em 1979; até os atuais nove cursos de graduação e três de pós- 
graduação oferecidos pelas duas escolas, em 2020. Na celebração do sesqui-
centenário, serão analisadas neste volume alguns momentos daquilo que pre-
tendemos denominar Visões do espaço na construção da metrópole: 150 anos de 
Mackenzie e a cidade de São Paulo.

Trata-se de contribuição recíproca entre a cidade e a Instituição. Uma das 
abordagens possíveis, por meio das transformações do espaço urbano, como 
manifestações da cultura material, das intervenções, visões e representações de 
São Paulo – configurada pelos enfoques abrangentes e multidisciplinares da 
arquitetura, do urbanismo, do design e das engenharias.

Em todo o projeto que originou a série de fascículos, inclusive este volume, 
destaca-se o meio cultural e urbano da ação educativa do Mackenzie e a trajetó-
ria profissional dos que foram formados em seu âmbito – e colaboraram para 
transformar e construir a cidade. Nos últimos 150 anos, há uma efervescência 
de oportunidades de atuação, tanto na ação pública como na iniciativa pri-
vada, dos engenheiros de diversas áreas, arquitetos, urbanistas, paisagistas e 
designers, relacionados ao Mackenzie.

O livro está constituído em ordem cronológica inversa, do presente para o 
passado, estruturando-se em três partes. A primeira, “A metrópole na era digi-
tal: cidades globais, tecnologia e novas centralidades”, desenvolve-se em quatro 
capítulos.

O primeiro, “Uma escola, uma cidade”, aborda as relações do Mackenzie e 
de São Paulo na perspectiva dos 150 anos e na contemporaneidade, enfocando 
a participação da comunidade mackenzista e as centralidades na metrópole, no 
âmbito da arquitetura, do urbanismo e dos profissionais do Mackenzie. Com 
relação às questões e demandas da cidade contemporânea, há um questiona-
mento sobre o tema das centralidades e os processos de intervenções urbanas – 
que proporcionam um pensamento complexo e crítico sobre a transformação 
da cidade.

FAU 150 anos (4P).indb   14 25/05/21   16:32
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Em seguida, o Capítulo 2, “Habitação social e os arquitetos do Macken-
zie”, investiga como os arquitetos mackenzistas, da contemporaneidade à mo-
dernidade, trabalharam com diferentes práticas de habitação popular – cidade 
inclusiva, e obra habitacional coletiva e social. Ao final do capítulo, propõe-se, 
no século XXI, efetivar maiores inclusões em relação às questões de gênero, 
infância, acessibilidade e atuação junto a camadas de menor renda e comuni-
dades vulneráveis.

O Capítulo 3, “Design e as intersecções com a cidade”, relaciona a presença 
do Mackenzie em São Paulo e outros centros urbanos mediante o ensino e a 
prática do design. Traz pesquisas recentes sobre projetos de design, ensino, e 
projetos em tecnologia, com experiências contemporâneas em design, desenho 
industrial, design gráfico e audiovisual, com destaque para as noções emergen-
tes de sustentabilidade, mobilidade e multiculturalismo.

Para encerrar a primeira parte do livro, o Capítulo 4, “Infraestrutura, Ar-
quitetura e Urbanismo na metrópole contemporânea”, traz a contribuição con-
junta da FAU-Mackenzie e da Escola de Engenharia Mackenzie na interpreta-
ção e investigação dos acontecimentos relativos ao desenvolvimento urbano 
contemporâneo. Traz a contribuição da engenharia civil na conformação da 
metrópole – obras de arte, avanços técnicos, viadutos, pontes e túneis, com 
aplicação de tecnologias de ponta. Envolve transporte público e viário, metrô 
e a estruturação da cidade, com grandes obras infraestruturais. Há também 
propostas de arquitetos e urbanistas do Mackenzie, vencedoras de concursos 
– para desenhar ou reformar parques, elevados, bairros novos e mesmo centros 
urbanos da metrópole.

A segunda parte, “A Cidade em Modernização: arquitetura e urbanismo”, 
aborda em dois capítulos o processo das novas centralidades e da verticalização 
de São Paulo. Trata do ethos da cidade industrial e em processo de metropoliza-
ção: da transposição do Vale do Anhangabaú à abertura de ruas e avenidas que 
determinaram uma nova relação com a zona oeste, o Centro Novo, os bairros 
de Santa Cecília e Higienópolis – já com o campus do Mackenzie. O Capítulo 5 
parte do centro antigo ao Centro Novo ao analisar “As primeiras centralidades 
e a verticalização: rua Barão de Itapetininga e rua Marconi” – com desenhos 
sucessivos da paisagem urbana pontuados pela verticalização.

Isso leva-nos ao Capítulo 6, “Higienópolis e a arquitetura do entorno do 
Mackenzie”, que abrange a profícua trama a ligar o campus de Higienópolis 
à área central da cidade – e ao processo de verticalização intenso, a partir das 
décadas de 1930, 1940 e 1950. É a consolidação de Higienópolis como uma 
das áreas em que se consagra o morar moderno, com a atuação de egressos e 
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professores do Mackenzie na construção da cidade vertical, contribuindo para 
a consolidação da Arquitetura Moderna em São Paulo – terminando com um 
mapa que mostra os edifícios residenciais verticais no entorno do Mackenzie, 
da década de 1930 à de 1970.

Por fim, a terceira parte, “Infraestrutura e metrópole moderna”, começan-
do com o Capítulo 7, recua ainda mais no tempo e busca as feições de um 
objeto particular: “As cidade(s) eclética(s): verticalização, arquitetura e urba-
nismo”. Há movimentações intelectuais, artísticas, arquitetônicas e urbanísti-
cas, configurando o Mackenzie como parte de um novo polo para discussões, 
juntamente ao IAB-SP, à FAU-USP na Rua Maranhão, à Escola de Sociologia 
e Política, à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Rua Maria Antônia, 
ao Estadão no Edifício Jaraguá, à Biblioteca Municipal, ao MAM e ao Masp, 
na Rua Sete de Abril – com destaque para edifícios projetados nesse núcleo por 
arquitetos do Mackenzie. Temos também a contribuição da obra de Christia-
no Stockler das Neves para a afirmação da cidade eclética, trabalho desenvolvi-
do no Escritório Técnico Samuel das Neves: a reforma do Anhangabaú, com o 
Plano Bouvard e os palacetes Prates; além de diversos arquitetos do Mackenzie 
envolvidos na construção do primeiro “cartão-postal” de São Paulo: o Parque 
e o entorno do Vale do Anhangabaú.

E, no Capítulo 8, “Engenharia e pioneirismo na metrópole”, final da tercei-
ra e última parte do volume, encontramos a mais intensa colaboração dos cole-
gas da Escola de Engenharia Mackenzie, com suas realizações nos desígnios da 
cidade, da modernidade à época contemporânea. No capítulo, destaca-se, por 
exemplo, a contribuição dos engenheiros do Mackenzie nas obras de meados 
do século XX como Roberto Rossi Zuccolo e sua participação em projetos e 
obras de concreto protendido, tornando a Escola de Engenharia Mackenzie 
uma das pioneiras à frente da produção e da difusão das possibilidades dessa 
nova forma de construção em São Paulo e no Brasil. Ainda há seções sobre as 
publicações na Revista de Engenharia Mackenzie, importantes informações so-
bre o Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenie (Craam), iniciativa 
científica muito bem-sucedida da Universidade, e sobre as novas possibilidades 
de nanotecnologias no século XXI, com o MackGraphe – o que faz com que 
o volume volte a seu início: a indispensável contemporaneidade e a visão para 
o futuro.

Arquitetos e engenheiros excepcionais, professores e egressos do Macken-
zie, colaboraram para a construção da cidade neste último século e meio. De 
Horace Lane e William Waddel, primeiros diretores do Mackenzie College, a 
Christiano Stockler das Neves, fundador do Curso de Engenheiros-Arquitetos, 
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a Paulo Mendes da Rocha, vencedor do Prêmio Pritzker, o Nobel em Arquite-
tura; de Pierre Kaufmann, pioneiro da astrofísica brasileira, a Marcos Eberlin, 
coordenador do Discovery-Mackenzie; há bem mais de cem anos existe um 
importante protagonismo de profissionais mackenzistas na criação e consoli-
dação da urbanização e das ciências aplicadas.

Não é possível citar todos, mas inúmeros arquitetos e arquitetas participa-
ram ativamente da construção de São Paulo há muitas décadas (como a primeira 
mulher formada engenheira-arquiteta pelo Mackenzie, Zilda Sampaio) e tantas 
outras personalidades e profissionais atuantes: como Jayme Fonseca Rodrigues, 
Plínio Botelho do Amaral, Elisiário Bahiana, Francisco Kosuta, Franz Heep, 
Victor Reif, Oswaldo Bratke, Henrique Mindlin, Eduardo Kneese de Mello, 
Plínio Croce, Salvador Candia, Miguel Forte, Paulo Mendes da Rocha, João de 
Gennaro, Joel Ramalho, Fabio Penteado, Pedro Paulo de Mello Saraiva, João 
Carlos Bross, Carlos Millan, Roberto Aflalo, Alberto Botti, Carlos Lemos, 
Chu Ming Silveira, Decio Tozzi, João Kon, Majer Botkowsky, Nadir Mezera-
ni, Roberto Loeb, Carlos Bratke, Eduardo Longo, Ricardo Belpiede, Rober-
to Carvalho Franco, Rodolpho Ortemblad Filho, Catherine Gati, Luiz Telles, 
Tito Lívio Frascino, Mary Ann Ribeiro de Almeida, Jun Okamoto, Vasco de 
Mello, Sami Bussab, Mirthes Baffi, José Paulo de Bem, José Magalhães Junior, 
Francisco Petracco, Susana Pasternak, Nelson Dupré, Sarah Feldman, e muitos 
outros – para não mencionar os formados a partir da década de 1970.

Do engenheiro americano William Waddel, um dos responsáveis pela 
emissão de diplomas pelo Mackenzie College no Estado de Nova York; e do 
arquiteto de origem alemã mas nascido nos Estados Unidos, George Krug, que 
estudou na Universidade da Pensilvânia, professores da Escola de Engenha-
ria, mentores de Christiano Stockler das Neves e pioneiros na conjunção entre 
engenharia e arquitetura; passando pelo engenheiro civil Henrique Pegado, 
primeiro reitor da Universidade Mackenzie, em 1952; até Roberto Zuccolo, 
egresso e professor da Escola de Engenharia, pioneiro do concreto protendi-
do no Brasil; e muitos outros engenheiros civis, elétricos, metalúrgicos, mecâ-
nicos, químicos, físicos, de produção e de materiais, como Aurora Albanese, 
Pierre Kaufmann, Adriana Valio, e inúmeros outros – envolvidos nos meios 
acadêmico, público e empresarial.

De Jorge Wilheim, urbanista crucial para o desenvolvimento de São Paulo, 
autor da ampliação da Avenida Paulista (1966), dos Planos Diretores de 1985 
e 2002, e do projeto vencedor para a reforma do Parque Anhangabaú (1981-
1992); a Hector Vigliecca, responsável pela reurbanização das ruas 25 de Mar-
ço e Oscar Freire (2001) e do Largo da Batata (2002-2012); sem mencionar os 
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muitos urbanistas egressos e professores, já falecidos, aposentados, ou atual-
mente lecionando na FAU-Mackenzie.

Seria impossível citar todos nesta breve introdução, e, mesmo no decorrer 
do livro, torna-se difícil mencionar todos os arquitetos e engenheiros mac-
kenzistas que contribuíram de maneira indelével na construção da cidade de 
São Paulo. À exceção dos autores desta obra e dos professores hoje atuantes na 
FAU-Mackenzie, se houver qualquer outra omissão, perdoem os organizadores 
e autores: não foi proposital.

Por fim, agradecemos o apoio dos gestores das duas escolas para a realização 
deste livro, particularmente a seus diretores, a Profa. Angélica A. T. Benatti 
Alvim, da FAU-Mackenzie, e o Prof. Marcos Massi, da Escola de Engenharia 
Mackenzie; aos coordenadores da coleção de fascículos dos 150 Anos, Prof. 
Rafael Manzo e Prof. Celso Minozzi; à representante, para este volume, da Edi-
tora Mackenzie, Andréia Cominetti, e aos demais integrantes da editora; ao 
coordenador geral da Comissão da Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade 
de São Paulo, Prof. Eduardo Abrunhosa; ao Pró-Reitor de Extensão e Cul-
tura, Prof. Marcelo Martins Bueno; ao Magnífico Reitor, Prof. Marco Tullio 
de Castro Vasconcelos; a toda a equipe de professores, funcionários e alunos 
responsáveis por encaminhar as diferentes contribuições da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie em seu sesquicentenário; a todas e todos que dedicaram 
parte de sua trajetória acadêmica à nossa obra e à memória viva do Mackenzie.

Em ordem alfabética, os professores autores e professoras autoras: Alessan-
dro Castroviejo, Ana Gabriela Godinho Lima, André Luis Heleno, Angélica A. 
T. Benatti Alvim, Antonio Claudio Fonseca, Candido Malta Campos, Cecilia 
Rodrigues dos Santos, Celso Antonio Abrantes, Denise Antonucci, Edson Luc-
chini, Eunice Helena Sguizzardi Abascal, Fábio Raia, Gilda Collet Bruna, Hen-
rique Dinis, Ivo Eduardo Roman Pons, Jorge Alexandre Onoda Pessanha, José 
Geraldo Simões Junior, José Pucci Caly, Leila Figueiredo de Miranda, Luciana 
de Oliveira, Luís Alexandre Fernandes Ogasawara, Magda Aparecida Salgueiro 
Duro, Marcio Massi, Marcos Aurélio Castanha Júnior, Marcos José Carrilho, 
Maria Elena Vieira, Maria Isabel Villac, Mario Biselli, Nadia Somekh, Nara Sílvia 
Marcondes Martins, Paulo Sergio Barbaro, Perola Felipette Brocaneli, Roberto 
Righi, Rodrigo Mindlin Loeb, Rodrigo Vieira dos Santos, Roseli D’Elboux, Te-
resa Maria Riccetti, Terezinha Jocelen Masson, Thiago Cruz Carnevari, Valter 
Caldana, Vera Domschke e Wagner Amodeo.

Agradecemos ainda ao engenheiro Prof. Marcel Mendes, investigador da 
história do Mackenzie, da Escola de Engenharia e do Curso de Engenharia e 
Arquitetura.
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Nossos especiais agradecimentos ao aluno de mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Kassio Massaiti Maeda, ou Kas-
sio Massa, que realizou excepcionais ilustrações para este volume.

A todos, muito obrigado.

Candido Malta Campos
Eunice Helena Sguizzardi Abascal
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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.

É com satisfação que este livro chega ao público como pro-
duto das comemorações dos 150 anos do Mackenzie e contri-
buição da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Escola 
de Engenharia, integrando a Coleção 150 anos de Mackenzie e a 
cidade de São Paulo. Fruto do projeto Mackenzie e as Cidades de 
São Paulo iniciado ainda em 2019, que enfatiza as relações entre 
o Mackenzie e a urbe como cerne de suas reflexões, a obra reúne 
um conjunto de importantes temas que discutem, em perspec-
tiva histórica, as contribuições recíprocas que se estabeleceram 
entre a Instituição e a cidade ao longo do século XX, e que se 
estendem até os dias de hoje.

Seu fundamento são os vínculos do ethos da cidade e o 
Mackenzie, ao dar forma ao conteúdo da obra como chave para 
refletir sobre a modernidade e a modernização da cidade, a 
emergência e a história da metrópole, suas várias inflexões de-
mográficas, econômicas e culturais, e para incluir em seu âm-
bito questões como a aceleração das transformações urbanas. 
A vertiginosa aceleração cultural, as novas demandas sociais e a 
qualificação do modo de vida da cidade de São Paulo estão im-
pressas na memória dos ritmos mackenzistas, abrangendo des-
de as macrotransformações àquelas que afetam a micro-história 
e o cotidiano de seus cidadãos.

A concepção que alenta este livro nas-
ceu de uma percepção sensível de que o 
Mackenzie e a cidade consistiram sempre 
em uma coextensão, que respira ritmos 
urbanos e é tão próxima das pessoas e dos 
acontecimentos. A obra nasceu dessa sen-
sibilidade de parceria e diálogo, para as co-
memorações dos 150 anos do Mackenzie, 
como contribuição conjunta da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo e da Escola de 
Engenharia.

Parte da Coleção 150 anos de Mackenzie 
e a cidade de São Paulo materializa, além de 
um sentimento e uma subjetividade, um 
projeto cultural coletivo, nascido em 2019 
e que tomou forma em alguns meses de 
trabalho e debates, intitulado Mackenzie e 
as cidades de São Paulo. Nele, foram con-
cebidas e amadurecidas as relações entre 
o Mackenzie e a urbe, as quais assumiram 
a feição do caminho de elaboração deste 
e de outros livros que narram tal processo, 
a partir de perspectivas diversas, sob a óti-
ca dos cursos e das Unidades Universitárias 
que compõem a Instituição.

O livro da FAU-Mackenzie e da Escola 
de Engenharia reúne um conjunto de te-
mas afeitos ao desenvolvimento de São 
Paulo, suas transformações e eventos sig-
nificativos, enlaçados à história mackenzis-
ta. Sem perder a perspectiva histórica e le-
vando o leitor a contextualizar a narrativa, 
parte da contemporaneidade e resgata as 
contribuições dialógicas que construíram 
a “São Paulo mackenzista”, desde 1870, ao 
longo do século XX e do que já transcorreu 
no século XXI.

Ao buscar relacionar o ethos da cidade 
e o Mackenzie, como se possível fosse com-
preender o comportamento e a cultura, os 
valores e as ideias em circulação à vista 

do desenvolvimento material e imaterial 
da urbe, a obra se inicia com essa chave, 
sem deixar de abordar a modernidade e a 
modernização, a emergência da metrópo-
le e as suas inflexões demográficas, eco-
nômicas e culturais, para entender em seu 
âmbito a aceleração das transformações 
urbanas e a resposta que o Mackenzie re-
presenta diante destas.

Tal como Richard Morse pintou as co-
res da metrópole que se formava, no céle-
bre Formação histórica de São Paulo (1970), 
a partir de um olhar que reunia as grandes 
transformações da cidade à vida cotidiana 
e ao pulsar dos acontecimentos da micro-
-história, este livro articula as diversas eta-
pas do desenvolvimento de São Paulo e as 
contribuições de egressos e profissionais, 
que atuaram nos quadros de docência 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e que contribuíram para a sua construção.

Assim transcorreram os oito capítulos, 
que enfocam as principais expressões da 
atuação de mackenzistas. Ao pontuarem 
a cidade com suas obras de Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo, trazem exemplos 
desde a infraestrutura ao edifício e ao am-
biente urbano, atendendo às mais diversas 
necessidades que se impuseram à socie-
dade e ao mundo do trabalho. Recolhem 
também contribuições dos formados no 
Mackenzie e de seus docentes aos setores 
público e privado.

Aos leitores e leitoras, uma feliz jor-
nada pelas experiências que o livro conse-
guiu registrar, e que este possa despertar 
o interesse por essa vertente de conheci-
mento, a da circulação de ideias, projetos e 
ações que se estabelecem entre as institui-
ções de ensino e a vida urbana.
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