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A quem interessar possa: Trajetos e Trejeitos de São Paulo 

 

Resumo: Estes pequenos textos compuseram legendas expandidas de vitrines da mostra “A Quem 

Interessar Possa: Trajetos e Trejeitos de São Paulo”, com curadoria de Emanoel Araujo. Inaugurada dia 

13 de maio, esta mostra integrou as atividades de homenagem ao aniversário de 463 anos da cidade. 

Foram expostos mais de 250 itens, entre objetos históricos, souvenirs, cartazes, documentos e obras de 

arte, como pinturas, fotografias, esculturas e desenhos de artistas como Aldemir Martins, Antonio 

Henrique Amaral, Danilo di Prete, Fernando Odriozola, Massao Okinaka, Norberto Nicola, Odetto 

Guersoni, Quirino da Silva, Raphael Galvez, Roberto Sambonet e Yolanda Mohalyi, entre outros. 

Segundo Emanoel Araujo, em depoimento para a produção do pré-release da exposição: A mostra seria 

“Uma verdadeira e saudosa viagem ao passado, que permite ainda recordar, ou conhecer, objetos 

históricos comemorativos do Quarto Centenário de São Paulo, molduras produzidas pelo Liceu de Artes 

e Ofícios de São Paulo e outros objetos que todo cidadão paulistano já viu, ou ouviu falar, como cartões 

postais, discos de vinil, brinquedos (de indústrias paulistas), roupas e mapas antigos.” 
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A Folia Paulistana do início do século 20  

As famílias abastadas desfilavam sob seus luxuosos automóveis na primeira avenida asfaltada da 

cidade, a Paulista. Nela víamos o famoso corso, elogiado e fotografado desfile de carros enfeitados com 

flores e serpentinas. Aliás, confetes e serpentinas também eram atirados nestes primeiros carros 

alegóricos pela população a esteira da rua, em uma espécie de guerra simbólica. Ignoradas pela imprensa 

da época, e expulsas para fora do centro urbano, as manifestações culturais negras eram reprimidas 

pela polícia e mal vistas pelas elites. Porém, por vezes em mescla a cultos religiosos, via-se negros 



 

dançarem o jongo ou o samba de roda em terreiros e quintais. Destes grupos de samba formaram-se 

blocos e cordões a desfilarem pela cidade, apesar das advertências policiais. Entre eles o Grupo 

Carnavalesco Barra Funda, criado por Dionísio Barbosa, em 1914, mais conhecido por Camisa Verde e 

Branco ou o Vai-Vai, no Bexiga, bairro formado por imigrantes italianos oriundos da Calábria e ex-

escravos negros. Mas são muitos os sambistas que construíram a história do samba paulista, entre os 

principais estão Seu Nenê da Vila Matilde, fundador em 1949 da escola que leva seu nome, Vassourinha, 

Dionísio Barbosa, Marmelada, Henricão, Jamburá, Feijó, Pato N’água, Sinval, Inocêncio Mulata, Carlão 

do Peruche, Pé Rachado, Zezinho do Morro da Casa Verde, Geraldo Filme, Talismã, Dona Eunice, Sinhá, 

entre tantos outros. 

A Semana de 1922 

A profusão de ideias modernas, em especial através da poesia, pintura e escultura, foi uma das principais 

características deste evento plural realizado no Teatro Municipal e celebrado concomitante ao 

Centenário da Independência do Brasil. Sob a liderança de jornalistas, intelectuais, artistas e apoiada 

por pessoas da alta sociedade paulistana, a Semana de 22 teria “um tom festivo irreconciliável talvez 

com o sentido de transformação social que para mim deveria estar no fundo de nossa revolução artística 

e literária”, registraria posteriormente o pintor Di Cavalcanti, um de seus célebres participantes. De 

todo modo, este que foi um dos mais importantes eventos culturais da história do país, marca a busca 

por uma renovação e afirmação de uma arte ‘verdadeiramente’ nacional. 

Quarto Centenário de São Paulo 

Era 1954. A população paulistana aguardava ansiosa a maior festa já realizada na capital. Afinal, foram 

anos de preparação para as comemorações dos 400 anos de fundação da cidade de São Paulo. Entre as 

centenas de festejos, os jornais anunciavam o desenvolvimento econômico visto através das intensas 

transformações urbanas ilustradas com a construção de novos edifícios públicos e monumentos de 

artistas italianos como a homenagem aos Bandeirantes, obra do escultor Victor Brecheret, ou o 

Mausoléu em homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932, obra de Galileu 

Emendabile. Estes monumentos compõem hoje o Parque Ibirapuera, inaugurado em 25 de agosto de 

1954, justamente para a ocasião. Por entre as inúmeras construções de Oscar Niemayer, uma multidão 

assistia a desfiles, apresentações artísticas e discursos políticos. Embora iniciada em 12 de dezembro de 

1953, a 2ª Bienal de São Paulo pré-inaugurou o parque, compondo assim as celebrações que 

vislumbravam uma metrópole industrial, moderna e internacional. 

9 de julho - A Revolução Constitucionalista de 1932 

Também conhecida como Guerra Paulista, a Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada um dos 

maiores movimentos cívicos do Estado de São Paulo. Insatisfeitos com o Governo Provisório de Getúlio 

Vargas, responsável por depor o presidente da República Washington Luís e impedir a posse do 

presidente eleito Júlio Prestes, o movimento armado paulistano ocorreu ao longo de 87 dias de intenso 

combate. Liderado pelo general Isidoro Dias Lopes, e apoiado por diversos segmentos da sociedade 



 

paulista como os industriais e os barões do café, o combate resultou no fracasso militar paulistano, na 

morte de centenas de combatentes e em ganhos na esfera política e econômica para o estado. Um dos 

destaques desta mostra são os cartazes participantes das campanhas que buscavam apoio popular ao 

levante destinado a articular a derrubada de Vargas, em especial aqueles com as iniciais M.M.D.C, 

referentes as iniciais dos nomes de 4 jovens estudantes mortos, escolhidos como mártires da Revolução 

de 32: Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo. 

Liceu de Artes e Ofícios 

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo foi criado em 1873 por grupos ligados às elites cafeicultoras e 

destinava-se às classes trabalhadoras, em especial de baixa renda, das áreas rurais e urbanas. Seu 

objetivo inicial era a formação de mão-de-obra especializada para as demandas da recente indústria 

paulistana. Será sob a direção de Ramos de Azevedo (1851-1928), a partir de 1895, que esta proposta de 

formação profissional e moral incluirá um plano de “Artes e Ofícios”, um projeto de valorização do 

trabalho artesanal em meio a indústria capitalista. Desta forma, abrigava-se cursos hoje disponíveis em 

escolas de arte, como desenho, modelagem em gesso, cerâmica e ornamentos em ferro, pintura e outros 

de “instrução profissional” como marcenaria e serralheria, por exemplo. Importantes edifícios e 

monumentos da capital paulistana foram ornamentados e mobiliados pela produção da escola, como o 

Theatro Municipal e a decoração interna da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

 

Moda nos Anos 20 

O desejo de artistas e intelectuais paulistas por uma arte nacional não impediu que a moda francesa 

fizesse parte dos trajes presentes na Semana de 22. Nos salões festivos, nas noites de gala paulistana 

via-se a moda parisiense, de tendência orientalista, inspirada pelos figurinos assinados pelo pintor russo 

Léon Bakst (1866 – 1924) para a peça Shérazade, baseada no livro Mil e Uma Noites, em 1910. Os 

vestidos do estilista francês Paul Poiret (1879 – 1944) ausentes de espartilho, impressionavam a 

sociedade da época por oferecer maior liberdade de movimentos às mulheres. Estes modelos foram os 

preferidos da pintora Tarsila do Amaral e se tornaram referência para o período. As cartas e croquis 

aqui apresentados pertenceram a Madame Maria Adelaide da Silva, proprietária da Maison Marnah. 

Esta loja localizada na Rua da Consolação, 71, foi um dos principais pontos de encontro da elite 

paulistana em busca das novas tendências parisienses na década de 1920. Já as imagens de odaliscas, 

seus tecidos brilhantes e transparentes compunham a silhueta levemente andrógina, de cortes retos e 

acima dos joelhos, e por isso de delicada sensualidade, das “Melindrosas”, expressão utilizada nas 

primeiras décadas do séc. XX para se referir às mulheres de atitude libertária, autônoma e 

independente. 

 

 


