
As 1001 histórias
Ganhou bolsa de

estudos para se formar

engenheiro e acabou

como historiador

As lágrimas vêm aos
olhos toda vez que lem-
bra da bolsa de estudos
que ganhou, para ter-

minar o curso de Engenharia, di-
retamente de Edward Weeden, sob
a condição de não revelar o fato a
ninguém. Formou-se em Engenha-
ria no Mackenzie, deu aulas de
Matemática e Física, foi engenhei-
ro de carreira do Departamento de
Estradas de Rodagem da Secre-
taria dos Transportes do Estado de
São Paulo e desbravou o Brasil
Central e do Norte.Foi vanguardis-
ta dentro do Mackenzie, ao orga-
nizar expedições com alunos para
conhecer grandes obras de enge-
nharia do interior do País. Publi-

cava as aven-
turas nas
páginas de
A Gazeta.

Autor de mais de 20 livros, entre
eles Nos Sertões do Lendário Rio das
Mortes(1946), Terras e Índios do Alto
Xingu (1952), História da Civilização
Brasileira (1960), em co-autoria
com o irmão, Tito Lívio Ferreira, A
Ferrovia do Diabo (1962) – sobre a
estrada de ferro Madeira-Mamoré,
A Causa do Subdesenvolvimento
Brasileiro (1963), Os Escravos Mecâ-
nicos (1975), História do Brasil
Documentada – 1550 / 1822 (1996),
História dos Irmãos Villas Bôas
(1997) e O 2º Descobrimento do
Brasil (2000).

Manoel Rodrigues Ferreira nas-
ceu em 25 de julho de 1915, na ci-
dade Bica de Pedra (SP) – atual
Itapuí –, filho de Manoel Rodrigues
Ferreira e Avelina Augusta Ferreira
do Amaral. Do casamento com An-
gélica Turini nasceu Mécia, a única
filha. Professor, engenheiro, jornalis-
ta, desbravador, descobridor, escritor
e historiador, Manoel deu depoimen-
to emocionado à revista Mackenzie,
falando um pouco da vida – as me-
lhores lembranças, os maiores feitos,
em 88 anos a serem completados no
mês de julho de 2003.

Mackenzie – Por que seu nome
sofreu mudanças?
� Manoel Rodrigues Ferreira –
Eu deveria chamar-me Manoel Ro-
drigues Ferreira Filho. Aliás, meu
nome original era Manoel Ferreira
do Amaral, mas, aos 14 anos, quando
meu pai morreu, decidi homenageá-
lo usando seu nome. Naquele tem-
po,a certidão de idade trazia apenas
a frase:“Nasceu uma criança chama-
da Manoel...”E depois a pessoa com-
pletava o seu nome.Na escola passei
a usar o nome do meu pai e, como
ele tinha morrido, não havia neces-
sidade de usar Filho. Mas deu traba-
lho. Já aqui em São Paulo, quando as
escolas mandavam os nomes com-
pletos dos alunos para o Ministério,
acharam estranho o Manoel Ro-
drigues Ferreira não ter currículo,
pois eu passei a usar o nome so-
mente aos 14 anos. Então um pro-
fessor teve de ir ao Rio de Janeiro
como testemunha de que eu existia
e tinha passado escolar.

Que cursos básicos fez?
� Primário, no Grupo Escolar Esta-
dual Manoel Rodrigues Ferreira --
que tinha o nome de meu pai, em
sua homenagem –, o curso secun-
dário no Ginásio Oswaldo Cruz, em
São Paulo (1934). Entrei no Ma-
ckenzie em 1937, no curso de En-
genharia, depois de fazer prepa-
ratório especial. Naquele tempo a
gente ia direto do secundário para o
curso superior.
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Em que ano deixou o
Mackenzie?
� Não tinha emprego. Meu pai
vendera (1928) grande fazenda por
600 contos de réis e emprestara
metade do dinheiro a um cunhado,
que pagava juros a minha mãe. Era
fazendeiro de café. A outra metade
dividiu entre os dez filhos. Éramos
cinco irmãos e cinco irmãs.Eu,o caçu-
la, vivia com esse dinheiro. Fui obriga-
do a trancar matrícula em 1938,quan-
do o cunhado do meu pai quebrou
com a crise do café. Como perdeu
tudo,ele deixou de pagar a nós todos.
Então tive de desistir de estudar.

De quem se lembra no
Mackenzie, entre professores 
e colegas?
� Ah... Os professores Serafim Or-
landi, o Beluzzo, o Hipólito, o Graça
Martins... Puxa, faz muito tempo
isso...Lembro ainda de um professor
russo, chamado Victorof. Lecionava
eletrotécnica, um homem de muita
cultura, que entendia da matéria.
Dos colegas, lembro com saudade:
do Walter Moreira Penna, do Félix
Peral Hengel Jr. – encontrei um filho
dele no começo do ano. Era um
grande colega. As meninas da nossa
turma. Naquele tempo, engenharia
era só para homens, mas  havia uma
judia-polonesa, a Sarah Maierovich,
muito bonita, que se formou e foi
trabalhar na Sorocabana. Era linda!

Como foi a vida de professor?
Hoje, como é?
� Difícil. Não havia leis que prote-
gessem os professores. Só rece-
bíamos de acordo com as aulas
dadas, ou seja, no período de férias
não havia salário. Não dava aula, não
recebia.Perdíamos todos os feriados,
inclusive carnaval e semana santa.As
aulas terminavam em 15 de novem-
bro e só voltavam em 15 de março.
Durante vários meses não se ganhava
um real. Como eu ainda estava

solteiro, passava as férias na casa de
parentes, para não gastar.Ainda hoje
é difícil a vida de professor... Preste
atenção no que vou contar. Eu dava
aula num colégio aqui no centro,
perto da Beneficência Portuguesa,
onde assinei contrato em que ganha-
va 5 mil réis por aula. Em compen-
sação, se eu faltasse a uma aula teria
de pagar multa de 10 mil réis. Era a
exploração do homem pelo homem.

E quando isso mudou?
� Quando o presidente Getúlio
Vargas assinou lei definindo as bases
trabalhistas exclusivamente dos pro-
fessores.Tudo mudou, como da noite
para o dia.O contrato agora era de no
mínimo um ano, não podia haver dis-
pensa durante o período letivo. As
aulas começaram a ser pagas na base
de quatro semanas e meia, ou seja,
havia vencimento mensal fixo.Tornou-
se obrigatório o pagamento das férias
como se fosse período letivo.Foi uma
maravilha.Minha vida mudou comple-
tamente. Estava tão bom que resolvi
casar. E fomos morar na Pompéia.
Lecionava nas Perdizes, no Ipiranga e
no Centro. Eu estava bem, não tinha
muito do que reclamar.

A não ser de que tinha 
abandonado o curso de
Engenharia no Mackenzie?
� Pois é.Um dia estava andando pelos
lados do Mackenzie e resolvi entrar no
campus. Sentei-me embaixo de umas
árvores e fiquei lá cheio de saudade.À
minha volta era tudo tranqüilidade.
Nas ruas só passava um bonde,de vez
em quando.Era uma paz tremenda.As
ruas já estavam asfaltadas, as de terra
começavam na região do Pacaembu.
Eram grandes pastos. No Mackenzie
havia pouco movimento. Estava tudo
calmo. Silêncio. Fiquei sentado, dis-
cutindo comigo mesmo: bem que eu
poderia estar estudando aqui. Mas
como pagar a anuidade? Foi nesse
ponto da história que tudo mudou de
repente. Entrou nela mister Weeden,
um homem alto, grandalhão, com
forte sotaque americano. Conversa-
mos. E foi ele quem fez o bilhete em
que dizia que a partir de então eu nada
pagaria pelo curso de Engenharia.
Podia destrancar a matrícula e re-
tornar às aulas. Ao ler o bilhete, emo-
cionado, disse-lhe: “Muito obrigado”.
Ele respondeu que não precisava
agradecer. Só me pedia que não con-
tasse a ninguém sobre a bolsa.

Chegou a se tornar amigo 
de Mr. Weeden?
� Sim. Mas só nos encontrávamos
basicamente dentro do Mackenzie, e
mais ainda depois de formado. Ele
tinha muito bom humor, sempre
estava calmo, parecia que nada o
abalava, nunca estava preocupado.
Era de boa índole. Às vezes nos
encontrávamos na lanchonete do
Mackenzie, do seu Manoel, e tomá-
vamos um cafezinho juntos.Ele fazia
questão de me pagar o café. Nosso
contato social era apenas esse.

Por quanto tempo manteve o
segredo da bolsa?
� Só falei publicamente do que ele
tinha feito depois de formado,quando

Engenharia era para

homens. Mas havia

uma judia-polonesa...

Era linda!

“

”

Manoel Rodrigues Ferreira
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já era jornalista e engenheiro, acho
que pelos idos de 1957. O presidente
era mister Baker e alguns alunos fa-
ziam movimento pela federalização da
Escola de Engenharia. Ou seja, que-
riam a estatização da escola. Fizeram
greve,e o movimento estava pegando.
Como eu era jornalista de A Gazeta,
escrevi um artigo de meia página con-
tando minha história. A repercussão
foi forte e os movimentos diminuíram.
Na época, a história acabou ajudando
na decisão que os dirigentes do
Mackenzie tomaram de dar ao prédio
18 o nome de Edward  Weeden.

Qual a sua realização mais
importante até hoje, sozinho
ou com a turma do Mackenzie?
� A primeira expedição que fiz ao
Brasil Sertão – a Bandeira Macken-
zie, em 1945, que organizei com a
ajuda de 16 colegas, do 5º ano de
Engenharia. Foi uma expedição de
estudo, com três meses de duração,
cujo interesse era conhecer, divul-
gar,abrir,descobrir a região do Brasil

Central. Depois, escrever reporta-
gens para A Gazeta. Encontramos
os irmãos Villas Bôas, que na época
ainda não eram notícia. Eles faziam
parte do Acampamento Expedição
Roncador–Xingu. Estavam lá Or-
lando, Cláudio e Leonardo. Levamos
livros para uma biblioteca e visita-
mos grandes obras de engenharia.
Lembro que numa visita a Corumbá
fomos ver a extração de manganês,o
minério, na Serra do Urucum.A pri-
meira viagem, com alunos do 4º ano
de Engenharia Mackenzie, foi em
1944. Fomos até onde os trilhos da
ferrovia Brasil–Bolívia chegavam. Vi-
sitamos Porto Esperança, onde esta-
va sendo construída a ponte de con-
creto para a Noroeste chegar a
Corumbá.

O papo com o engenheiro mac-
kenzista Manoel Rodrigues Ferreira
poderia ir longe, porque suas his-
tórias são como as de Sherazade, em
1001 noites... Não têm fim.

Expedição ao Brasil

Central com a

“Bandeira Mackenzie”

(1945) feita com ajuda

de 16 colegas do 

5º ano da Escola 

de Engenharia

Entre 12 e 24 de maio,
alunos da Faculdade
de Comunicação e Ar-
tes expuseram capas

criadas para veicular no site
www.macbbs.com.br, na Pare-
de Azul do Prédio Benedito
Novaes Garcez.A exposição faz
parte do trabalho Pensadores
de Imagem, cujo objetivo é de-
senvolver a capacidade criativa
do aluno e aproximá-lo do mer-
cado de trabalho, tornando-o
profissional conhecido e res-
peitado no meio. Segundo Cris-
tina Faga, professora da disci-
plina de Computação Gráfica,
idealizadora da exposição, a
mostra proporcionou ao públi-
co a oportunidade de visualizar
o que ocorre nas aulas de labo-
ratório da sua disciplina: “As
imagens produzidas pelos alu-
nos revelam o trabalho de luz e
cores, o que resultou em capas
cheias de contrastes e texturas,
impressionando o espectador”,
define. Criado pelo ex-fun-
cionário do Mackenzie Marcelo
Quinan, o site MacBBS tem
cerca de 130 trabalhos, dos
quais 80 são provenientes da
exposição.Para realizar a mostra
foram necessários dois meses
de árduo trabalho no labo-
ratório. A professora afirma:
“Todos queriam que o seu tra-
balho entrasse para o site. Mui-
tos alunos chegaram a desen-
volver vários layouts de capa
para enviar ao site. Nenhuma
imagem pode ser clonada da
Web, o que garantiu bons resul-
tados”, concluiu.

Veja o trabalho no site
www.macbbs.com.br 

Pensadores
de imagem
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