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SAO PAULO NOS ANOS '50 

- A FESTA DO IV CENTENARIO-
CIDADE DE SÃO PAULO· SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND 
25 DE JANEIRO· 25 DE FEVEREIRO, 1985 

Apresentação 
25 da Janeiro de 1954. 

2.500.00 habitantes I Ao festejar 
seu IV Centenério, 510 Paulo empar. 
lha com a capital do pals l" (Sérgio 
Milllet ) 

Subvencionada pela Estado. 8 festa de 
aniversário da cidade, teve o sentido 
de mobilizar as fo rças produtivas numa 
grande demonstração de capacidade de 
arrojo e modernidade paulista. Marca
v.ae par. o Brasil e o mundo que São 
Paulo, • o maior Parque Indust rial da 
Amérlc.!l latina' deixara de ser uma 
divisa e concretizava-ae nas manifesta
ç6es da própria Indústria, da arquitetu
ra e doa diversos setores culturais. 
TrInta e um allOs silo passados e o 
Museu de Arte de Silo Paulo e a Se
cretaria Municipal de Cultura retomam 
na expoalçlo: • São Paulo nos Anos 50 
- A Festa do VI Centenário ' os even
to. que mais marcaram aquelas com. 
moraç6es. vistas a partir do panorama 
pal/tlco fi econOrnlco dos anos 50. 

OI ANOS 50 

-Par que am .ue.dla1" 
. TlbW PonIuo' tent- tO cMdoa. En

tio. fico pensando nestl Exposlçlo. A 
cUcada de 50. sem dÚYlda. é um perla
do de Intensa transformaçlo. quer na
cional . quer Internacional. 
Ne.ta época. por exemplo, tivemos o 
oH·set. o filme 35 mm" Marllyn Monro. 
- o "masa-medla" . prá nlo cair no lu
gar.comum da TV comerciaI. empurran
do o MacLughan ls su .. tesas. 

Mas por que anos 501 
TIvemos 54 - a festa do IV Centená· 
rIo. Era criança. VI o foguetório do dia 
2S no Iblrapuera (aquele parque Incrl· 
vel. cheio de "arte moderna" e cola
rido InfanU!). Em agosto. o tiro no pel· 
to do 'pal dos pobres" . 
Ano marcante. nunca se viu tantos con· 
gressos e mostras como enUlo. 
E antes? E depois? 
O IV Centenário afirmava uma nova rea· 
IIdade que dava significado pungente 
ao povo paulistano - da metrópole 
que mais crescia no mundo. Sua par· 
tlclpação no progresso da nação evl· 
denclava·se através de uma Indústria 
crescente. O capital acumulado ante. 
rlormente. latejava sob a pressão do 
Impacto do embate das teses naclona· 
listas e da força do capital estrangeiro 
que Jorrava pelas frestas da porta se. 
ml·aberta. A população crescia. O 
'balano" ocupava a cidade - desde. 
primeiro. pelo e pedreiro, até. depois. 
peão e ferramentelro de multi nacional. 
A penicilina era vendida em qualquer 
farm.6cla - fabricada pela Pllzer do 
Brasil ou pela Fontoura Whelght. 

I 

çava sua mudsnça para o 
lugar de cobrasl, ali onde um 
campo de avlaçlo para planadores. ao 
lado do IPT. na periferia. 
O Brasil presenclavs o fim da guerra e 
do Estado Novo. Antes de 50. era um 
pais nlo tio rico. nem a caminho de 
seu grande futuro. porém honrado. sem 
dlvldaa. O porlodo democrátIco e ai 

perspectivas econômicas acirravam o 
debate. Oualquer debate. Tivemos o 
MASP - um novo Museu. 
As Bienais . O Cinema da Vera Cruz e 
AtlAntlda ao Rio 4(». Os primeiros acor· 
des • desafinados' da • bossa· nova " es· 
tavam sendo dados" . 

Um paullltlno de 40 InOI 

CRONOLOGIA POLlTICA 

1950 . eleição de Getúlio Vargas para 
o cargo de Presidente da República. 

março de 1953 . JAnlo Ouadros é eleito 
PrefeIto de São Paulo. Seu apelo po. 
lí tlco se dirige principalmente 111 classe 
média paulista descontente com a poli· 
t lca de Vargas. 

junho de 1953 . João Goulart !Jango) é 
nomeado Ministro do Trabalho. 

31 de Janeiro de 1954 • Getúlio volta a 
atacar as empresas estrangeiras. pela 
conltante retirada de lucros do pais. 
O MinistérIo da Fazenda. por outro la· 
do. não consegue equilibrar o sistema 
financeiro nacional. 
O acúmulo do custo de vida 

I . 

de tISA • Jln<OlO 6 des
do Ministério do Trabalho após 

a apresentaçlo de seu relatório so
bre aumento em 100% do salérlo-ml' 
nlmo. 

01 de maio de 1954 • Getúlio anuncia 
que o aumento do salárla-mlnlmo se. 
ria de 100%, o que slarmou a classe 
empresarlsl . 

C"tll do IV Centen'r/o. AutO!': Ger.Jdo de 
a.rrol. 

.. da lIf"CO clt 1114 • o J<H:gaU.ta C-
101 Lacerds. inimigo feroz- (le - Getúlio 
Vargas. sofre atentsdo na Rua Ton&
lelros. 

12 de ago.to de 1954 • respondendo .. 
crescente exigência por sua resIgna
çAo. Getúlio diz em um discurso em 
Belo Horlz-onte: "as mInhas preocupa
ções com ° bem público nlo me dei· 
xam fugir ao dever" . 

VI«Iuto do eh •. abrIl $4. Foto: Antonio elm.ra. Açervo: Dlvld,o de /(;(J{IOtJr.U. e "'vlev5 do DePl ." do P.trlm6nlo Hll tórlco. Seco Mvn. de Cu/tVrI. 


