
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ALVIM, ATB., ABASCAL, EHS., and ABRUNHOSA, EC., orgs. Arquitetura Mackenzie 100 anos 
FAU-Mackenzie 70 anos: pionerismo e atualidade [online]. São Paulo: Editora Mackenzie, 2017, pp. 
1-24. ISBN 978-85-8293-726-6. Available from: doi: 10.7476/9788582937266. Also available in 
ePUB from: http://books.scielo.org/id/xrrzx/epub/alvim-9788582937266.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 

 

Angélica Tanus Benatti Alvim  
Eunice Helena Sguizzardi Abascal 

Eduardo Castedo Abrunhosa 
(orgs.) 



OrganizaçãO
Angélica Tanus Benatti Alvim 

Eunice Helena Sguizzardi Abascal
Eduardo Castedo Abrunhosa

arquitetura Mackenzie 100 anOs
Fau-Mackenzie 70 anOs

PionEiriSmo E ATuAlidAdE

A
rq

ui
te

tu
ra

 M
ac

ke
nz

ie
 1

00
 a

no
s 

FA
U

-M
ac

ke
nz

ie
 7

0 
an

os
pi

on
eir

ism
o 

e 
at

ua
lid

ad
e

An
gé

lic
a 

Ta
nu

s B
en

at
ti 

Al
vi

m
   

 • 
   

Eu
ni

ce
 H

el
en

a 
Sg

ui
zz

ar
di

 A
ba

sc
al

   
 • 

   
Ed

ua
rd

o 
Ca

st
ed

o 
Ab

ru
nh

os
a 



ArquiteturA MAckenzie 100 Anos
FAu-MAckenzie 70 Anos

Pioneirismo e AtuAlidAde



instituto PresBiteriAno mACKenZie

Diretor-Presidente: José inácio ramos

Diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura: José Francisco Hintze Júnior

Diretor de Finanças e Responsabilidade Social: José Paulo Fernandes Jr.

Diretor de Operações da Educação Básica: F. solano Portela neto

Diretor de Estratégia e Negócios: André ricardo de Almeida ribeiro

CHAnCelAriA

Chanceler: davi Charles Gomes

uniVersidAde PresBiteriAnA mACKenZie

Reitor: Benedito Guimarães Aguiar neto

Vice-Reitor: marco tullio de Castro Vasconcelos 

CoordenAdoriA de PuBliCAÇÕes ACAdÊmiCAs

Coordenadora: Helena Bonito Pereira

editorA dA uniVersidAde PresBiteriAnA mACKenZie

Conselho Editorial

Helena Bonito Pereira (Presidente)

José Francisco siqueira neto

leila Figueiredo de miranda

luciano silva

maria Cristina triguero Veloz teixeira

maria lucia marcondes Carvalho Vasconcelos

moises Ari Zilber

Valter luís Caldana Júnior

Wilson do Amaral Filho



realização Parceria de fomentoCoordenação

orgAnizAção
Angélica tanus Benatti Alvim 

eunice Helena sguizzardi Abascal
eduardo Castedo Abrunhosa

ArquiteturA MAckenzie 100 Anos
FAu-MAckenzie 70 Anos

Pioneirismo e AtuAlidAde



















nas páginas anteriores:

Capela Universitária Higienópolis à 
esquerda em primeiro plano; ao centro, 
acesso do edifício Christiano Stockler 
das Neves, FAU-Mackenzie (Prédio 09); 
à direita, o edifício Chamberlain. 

Cotidiano: alunos em atividades no 
saguão da FAU-Mackenzie. 

Interior da Biblioteca Setorial 
Arquitetura e Urbanismo, Comunicação 
e Artes, FAU-Mackenzie. 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Christiano Stockler das Neves, FAU- 
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Um Conselho profissional a serviço da sociedade

A missão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é orientar, disciplinar e fiscalizar 
o exercício profissional, conforme parâmetros éticos e com atenção à adequada formação 
acadêmica. resultado de décadas de reivindicação da categoria, o Conselho de Arquitetura 
e urbanismo (CAu) é uma autarquia federal criada pela lei nº 12.378, de 2010, sendo dotado 
de personalidade jurídica de direito público. tem sua sede em Brasília (CAu/Br), com uma 
representação em cada unidade da federação (CAu/uFs).

Quase metade dos profissionais ativos no país, aproximadamente 60 mil Arquitetos 
e Urbanistas, está radicada em São Paulo, o que amplia o desafio do CAU/SP no trabalho 
permanente pela regulamentação e aperfeiçoamento da profissão.

A valorização profissional diante das discussões sobre mobilidade e acessibilida-
de urbanas, atribuições profissionais, campanhas pela habitação social e preservação do pa-
trimônio arquitetônico, sustentabilidade e ética são questões primordiais para o Conselho. 
nesse sentido, o CAu conta com os avanços da tecnologia de informação – que suportam 
suas ações de fiscalização e a relação direta com os profissionais –, estruturado por sedes 
regionais de atendimento distribuídas em dez municípios, além da sede na capital paulista.

O patrocínio de eventos e publicações relacionadas à Arquitetura e ao Urbanismo 
faz parte das iniciativas do nosso Conselho. nesse caso, a participação na publicação come-
morativa sobre os 100 anos do Curso de Arquitetura e os 70 anos da Faculdade de Arquitetura 
e urbanismo da universidade Presbiteriana mackenzie (FAu-mackenzie) se mostra importan-
tíssima. A obra relata não somente a história da instituição – uma das mais importantes do 
país na nossa área –, mas também a história dos profissionais oriundos dessa escola, respon-
sáveis por grande parte da produção da Arquitetura paulista e brasileira e que se tornaram 
referências na produção mundial. Vale ressaltar que por suas cadeiras passaram alunos e 
professores marcantes no ambiente arquitetônico nacional, que deixaram obras referenciais 
na nossa Arquitetura e urbanismo. 

Com trabalhos como este, o CAu/sP está colaborando para a divulgação de nossa 
profissão e valorizando o papel de Arquitetos e Urbanistas na sociedade e na cultura brasileiras.

Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. Gilberto S. Domingues de Oliveira Belleza

Presidente do Conselho de Arquitetura e urbanismo de são Paulo – CAu/sP



s/d. Alunos em sala de aula realizando 
atividade de desenho.
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Palavra do Reitor

Em 2017, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) completa 65 anos de 
existência. Nesse momento de comemorações e alegrias para a Universidade, o Curso de 
Arquitetura, criado originalmente na escola de engenharia do então mackenzie College, com-
pleta 100 anos, e a Faculdade de Arquitetura e urbanismo festeja 70 anos de uma relevante 
e sólida atuação.

A história da universidade remonta ao século XiX, quando missionários e educa-
dores presbiterianos fundaram a escola Americana, introduzindo no Brasil práticas pionei-
ras e inovações pedagógicas. Sobre esses fundamentos foi erguido, ainda no século XIX, 
o mackenzie College, com cursos preparatórios e superiores, destacando-se a escola de 
Engenharia, criada em 1896 – a mais antiga do país, de natureza privada, comunitária e con-
fessional. em 1952, foi implantada a universidade mackenzie, já contando com seis décadas 
de ensino superior, com sólida tradição de ensino e notável sintonia com a realidade socioe-
conômica e tecnológica de são Paulo e do Brasil.

A criação do Curso de Arquitetura, em 1917, destaca a formação de inúmeros 
Engenheiros-Arquitetos de expressão e de uma longa luta de reconhecimento profissional do 
Arquiteto. dessa dupla missão, de autonomia e de reconhecimento, participou intensamente o 
Arquiteto Christiano stockler das neves, criador do Curso e mentor da fundação de uma unida-
de acadêmica em 1947, ao lado de três outras unidades que compartilhavam o mesmo status 
– Engenharia, Ciências Econômicas e Filosofia, Ciências e Letras.

desde sua criação em 1947, a contribuição social da Faculdade de Arquitetura, pioneira 
no estado de são Paulo, tornou-se visível com a relevante produção arquitetônica dos docentes e 
arquitetos por ela formados, que, com suas obras e ações, marcaram não somente a paisa-
gem urbana das cidades brasileiras, mas o pensamento, o ideário e as práticas diversificadas, 
que identificam o exercício da profissão.

na atualidade, a excelência dos cursos oferecidos pela Faculdade de Arquitetura e 
urbanismo da universidade Presbiteriana mackenzie (FAu-mackenzie), tanto na Graduação 
quanto na Pós-Graduação, é assegurada pela qualificação notável do seu corpo docente, pelo 
padrão singular de suas instalações, laboratórios e biblioteca, bem como pelo conjunto de 
Arquitetos e Urbanistas de grande expressão nos âmbitos nacional e internacional, que tem 
formado ao longo dos anos.

Grande é nossa satisfação ao apresentar este livro organizado para celebrar o ani-
versário do Curso de Arquitetura e da FAu-mackenzie, e que oferece ao leitor um panorama 
da gênese, da transformação e dos desígnios dessa histórica e singular escola.

Prof. Dr.-Ing. Benedito Guimarães Aguiar Neto

reitor da universidade Presbiteriana mackenzie



Escola viva: ateliê da FAU-Mackenzie, 2017. 
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Palavra da Direção

resgatar a história da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da universidade 
Presbiteriana mackenzie (FAu-mackenzie), primeira faculdade do estado de são Paulo, co-
nhecer suas transformações e atualidade não é tarefa simples.

Ao completar 70 anos de fundação e um século das origens de seu Curso de 
Arquitetura, junto à Escola de Engenharia, a FAU-Mackenzie segue formando numerosos pro-
fissionais, que se distinguem no exercício da profissão no Brasil e no mundo.

Ao longo do século XX, foram muitas as mudanças na profissão de Arquiteto, es-
pecialmente com a ampliação do campo de atuação que integra o urbanismo e o design. 
Nesse século de atuação, são inúmeros os profissionais formados pela FAU-Mackenzie – ou 
FAu-mack (como carinhosamente a escola é chamada) –, que, com seus projetos e obras, 
transformaram as cidades brasileiras e interferiram em outras cidades do mundo, ocupando 
importantes posições em instituições públicas e privadas. Muitos profissionais, egressos dessa 
escola, e estudantes foram e continuam sendo premiados em relevantes concursos nas esfe-
ras nacional e internacional.

A genealogia dessa escola intenta valorizar não apenas o pensamento e os prin-
cípios fundamentais ao ensino e às práticas pedagógicas, mas também seu ideário e trans-
formações. Sem esgotar os aspectos da história e das transformações da FAU-Mackenzie 
em sua totalidade, esta publicação reúne as principais conquistas e desafios, características e 
princípios da Escola, no que tange ao ensino, ao projeto político-pedagógico e às práticas e 
atividades pedagógicas de vanguarda e de inovação – da Graduação à Pós-Graduação.

Uma sequência de conteúdos que privilegiam a historiografia aliada à contempora-
neidade confere visibilidade e importância aos principais eventos neste arco temporal.

No bojo das comemorações em que se insere esta publicação, professores, alunos 
e funcionários da FAu-mackenzie, ao longo de 2017, dedicaram-se a organizar um conjunto 
de atividades com o propósito de resgatar a memória e de valorizar o papel da escola na 
atualidade. Foram vários os “bate-papos” e palestras com importantes egressos que, hoje, são 
referências no campo profissional; as mesas-redondas de que participaram professores que 
aqui se formaram e nos relataram a memória de seu tempo enquanto estudantes; a produ-
ção de vídeo e as exposições que retratam aspectos do passado e do presente, entre outras 
importantes iniciativas.

São muitas pessoas, equipes e instituições que merecem nossos agradecimentos. 
Sem pretender relacionar todos, iremos agradecer apenas àqueles que contribuíram direta-
mente para esta publicação:



s/d. Vista dos Edifícios Horace Lane, 
George Alexander (Biblioteca Central) 
e Edifício John Theron Mackenzie, 
nesta ordem, da esquerda para a 
direita, a partir das fachadas da Rua 
Maria Antônia. 
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Ao Conselho de Arquitetura e urbanismo de são Paulo (CAu/sP), pela “parceria de 
fomento” do projeto1 que deu origem a esta publicação.

Ao instituto Presbiteriano mackenzie (iPm),2 pela confiança na elaboração deste pro-
jeto e pelo apoio nas demais atividades envolvidas nas comemorações do aniversário da Escola.

À reitoria da universidade Presbiteriana mackenzie (uPm), em especial ao Prof.  
Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, Magnífico Reitor da UPM, pelo apoio incondicional às 
comemorações dos 100 anos do Curso de Arquitetura e dos 70 anos da Faculdade, e à execu-
ção das lides necessárias à produção deste livro.

À equipe da editora mackenzie,3 pelo acompanhamento e cuidadoso trabalho edição 
desta publicação.

À equipe editorial, pelo excelente trabalho de edição e pela contribuição na seleção 
e na aquisição de imagens. 

À equipe do Centro Histórico e Cultural mackenzie e do Centro de rádio e televisão 
da uPm, pela cessão de imagens.

Aos autores e demais colegas que se envolveram no projeto e contribuíram com  
textos, depoimentos, cessão de imagens, entre outros elementos fundamentais à reconstituição da  
memória e da trajetória da FAu-mackenzie.

Por fim, a todos os alunos, professores e funcionários4 da escola – do passado e do 
presente –, os quais, sem dúvida, representam a alma desta publicação.

Arquiteta e Urbanista Profa. Dra. Angélica Tanus Benatti Alvim

diretora da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da universidade Presbiteriana mackenzie

na próxima página: 

Edifício John Theron Mackenzie, erigido 
entre 1894 e  1896, visto da rua  Maria 
Antônia. Este importante edifício abrigou 
a sede da Escola de Engenharia e depois 
a Reitoria.  Na década de 1990, o imóvel 
foi tombado como Patrimônio Histórico 
e Cultural de São Paulo, em nível 
estadual pelo Condephaat e, municipal 
pelo Conpresp. Entre 2001 e 2004 foi 
restaurado, abrigando seu novo uso: 
hoje em suas instalações funciona o 
Centro Histórico e Cultural Mackenzie. 

1. Projeto “Faculdade de Arquitetura 
mackenzie: 70 anos de atuação e 
relevância – Edição comemorativa dos 
70 anos da Faculdade de Arquitetura e 
urbanismo mackenzie e dos 100 anos 
do Curso de Arquitetura” aprovado 
no âmbito do Edital de Parcerias do 
CAU/SP, de 2016/2 (Termo de Fomento 
011/2016 CAU/SP).

2. o instituto Presbiteriano mackenzie, 
representado, neste caso, pelo Prof. 
dr. José Francisco Hintze Júnior (que 
na ocasião estava no exercício da 
Presidência em substituição ao atual 
Presidente dr. José inácio ramos), é 
o proponente institucional do projeto 
em parceria com o CAu/sP. A Arquiteta 
Prof. dra. Angélica tanus Benatti 
Alvim, diretora da FAu-mackenzie, é a 
responsável técnica pelo Projeto.

3. Nossos agradecimentos à Prof. Dra. 
Helena Bonito Pereira, coordenadora 
da editora mackenzie (Pró-reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação) e sua 
equipe, composta por Andréia Ferreira 
Cominetti, Ana Claudia de mauro, 
Carolina do Amaral duarte e elisama 
silva, acrescida da colaboração de 
Betânia Soares e Vanessa Alves Viana da 
silva (Coordenadoria de Pesquisa da Pró- 
-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação).

4. Vale destacar que este livro não teria 
sido realizado sem a colaboração dos 
seguintes funcionários administrativos: 
eleni dumas neves, elisabete teixeira 
de Carvalho, eva Guadalupe Galdamez 
Garcia, lilian de Fatima nascimento, 
mateus Franco da rosa lopes e 
rosemary de souza.
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s/d. Vista da entrada do Edifício 
Chamberlain (Castelinho) com alunos 
posicionados em sua escada de 
acesso. Construído em 1901 para 
abrigar o internato masculino, acolheu 
a Faculdade de Arquitetura a partir 
de 1950, até que fossem concluídas 
as novas instalações no edifício 
Christiano Stockler das Neves, no 
início da década de 1960.




