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RESUMO

Estudo sobre a importância midiática do cartão-postal para revelar, desvelar, preservar e 
divulgar o patrimônio histórico, cultural e artístico da cidade de “Santa Maria de Belém 
do Grão Pará”. Busca traços do tempo de uma cidade; e retorna-o como ‘parte viva’ no 
presente histórico.3
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APRESENTAÇÃO

Tem-se a propaganda como “suporte” destinada a promover a história e identidade de 

um determinado espaço-tempo. Como instrumento desta, o cartão-postal se impõe 

registro-fotográfico-documental representativo de momentos significativos e 

característicos de um período da cidade.

“Santa Maria de Belém do Grão Pará” nascida no século XVII, apresenta marcos de 

processos de colonização. Dentre eles, o da “Belle Époque” se destaca pelas largas ruas 

e avenidas, casarios, palacetes, praças e igrejas - marcas arquitetônicas imponentes que 

hoje, parecem embutidas no crescimento da cidade – a serem guardadas como 

patrimônio.

OBJETIVO GERAL

- Instrumentar o cartão-postal fotográfico como propaganda à divulgação e consequente 

preservação do patrimônio histórico-cultural de Belém.

1  Trabalho apresentado no IV Pró-Pesq PP – Encontro de Pesquisadores em Publicidade e 
Propaganda. De 23 a 24/05/2013. CRP/ECA/USP.
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3 Este trabalho é resultado primário de introdução das pesquisas: “Imagens cotidianas da semiosfera 
Amazônida - para uma fotomorfose do olhar”, e, “História da Propaganda e da Publicidade em Belém do 
Pará - 1822/1870”.
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METODOLOGIA 
- Conhecimento e descrição dos marcos históricos da Belle Epoque em Belém.

- Produção fotográfica dos monumentos e seus detalhes característicos.

- Leituras dirigidas buscando o pensamento acadêmico sobre o tema projetado.

1. FOTOGRAFIA, PATRIMÔNIO DA MEMÓRIA

Tem-se o direito de conhecer o mundo em que se vive e ampliar horizontes, expressar 

ideias e inquietações de alguma maneira. A fotografia, assim como a escrita, a música, a 

linguagem, a arte, é também uma forma de expressão, uma maneira de comunicar tais 

ideias.

A imagem fotográfica contribui para a pesquisa de campo sendo instrumento 

etnográfico ao ampliar as condições para o estabelecimento de um diálogo com outros 

universos culturais. Pela fotografia, pode-se ter uma imagem visual e simbólica de 

traçados culturais, um olhar diferente de um lugar, um mesmo olhar de um lugar 

diferente.

Uma luminosa compreensão da passagem do tempo que leva a perceber que a 

fotografia, enquanto sistema de representação e linguagem oferece múltiplas 

possibilidades de reconhecimento e interpretação ficou esclarecida com a afirmação de 

Barthes (1984), em seu livro A Câmara Clara, aquilo que a fotografia reproduz até o 

infinito só aconteceu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá 

repetir-se existencialmente.

Entende-se por imagem uma figura, um signo, uma cena, algo que por mais remeta à 

visão, ao visível, nem sempre é visto pelos olhos e palpáveis ao toque. São considerados 

imagens por representarem, imitarem, ou reproduzirem visualmente pessoas e/ou 

objetos do mundo ‘real’. No campo da arte, como afirma Joly (1996, p.18), a noção de 

imagem vincula-se essencialmente à representação visual: afrescos, pinturas, mas, 

também, iluminuras, ilustrações decorativas, desenho, gravura, filmes, vídeo, fotografia 

e até imagens de síntese.



Fotografia é movimento e energia latente, em acordo a Harbutt em Fernandes Jr (2009):

aquela mágica caixinha preta nos torna capaz de deixar, de um jeito simples e 
por um breve momento, nosso próprio tempo e espaço e ocupar, talvez apenas 
superficialmente outro tempo e espaço. Um ‘lá e então’ tão real quanto um 
‘aqui e agora’. Fotografias são ao mesmo tempo imagens reais e realidades 
imaginadas. Isto é único enquanto meio de expressão e, simultaneamente, novo 
na experiência humana.

Le Goff (1996) diz a fotografia ter relevante papel na análise e contextualização da 

história contemporânea revolucionando a memória, multiplicando-a e democratizando-

a, dando-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo 

assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica.

A fotografia causou, indiscutivelmente, o maior impacto na história das iconografias do 

século XIX, e provocou uma verdadeira revolução na questão da representação. O 

confronto entre o sujeito e o mundo, intermediado por uma prótese, estranha e 

revolucionária, propiciou um resultado imagético - a fotografia - que além de 

extraordinário potencial estético, conduz à conscientização e à reflexão.

Santos (2010, p.248) ainda questiona, e por que não, iconográficas? Já que, se tem 

como fonte, as evidências sugeridas pela imagem fotográfica. O sentido simbólico 

apresentado na e pela imagem são indícios importantes pois certos objetos simbólicos 

são referências importantes a determinados papéis sociais específicos de uma época.

Uma imagem pode ser tanto concreta quanto abstrata (imaginária); tanto pode ser uma 

imagem criada (pintura, escultura, fotografia), quanto uma representação mental, ou 

uma memória do nosso imaginário. Por ser imagem, uma forma, um meio de 

comunicação, em ambos os sentidos sempre haverá o ‘alguém’ que a constrói, e o 

‘alguém’ que a observa, o que a produz, e o que a reconhece. Como explica Joly  (1996, 

p.129), o que faz da foto uma imagem fundamentalmente diferente das outras imagens é 

a dupla conjunção de realidade e de passado proposta por ela, ou seja, o que ela 

representa, esteve ali.



Barthes (1984) afirma que fotografia é a imagem mais perfeita de reprodução do real; 

ela fala a ponto de recusar as palavras; ela exprime mais que simples aparências e, mais 

do que qualquer outra imagem que simule o real, ela gera sonhos, cria realidades e 

ficções. Ela ilude, enfeitiça, mascara, e se faz ao mesmo tempo representação e 

documento.

A fotografia enquanto forma de expressão pessoal pode se prestar 
exclusivamente à criação como um fim em si mesma, sem um objetivo utilitário 
específico, apenas uma fonte de prazer estético individual, intransferível. Ao 
mesmo tempo, enquanto meio de registro de fragmentos do mundo, ela sempre 
foi compulsivamente empregada para retratar, testemunhar, demonstrar, 
promover, documentar, distorcer, denunciar fisionomias, fatos cenários, 
personagens e situações em função de um engajamento econômico, político, 
social, ideológico. Um meio de registro que captura o dado, conforme a visão 
de mundo de seu operador (fotógrafo). Não obstante a finalidade a que se 
destina, a fotografia é sempre fruto de um complexo processo de criação/
construção técnico, cultural, estético. (KOSSOY, 2000, p. 52)

A imagem fotográfica apesar de imitadora, de ser uma ‘máscara’ do real, no meio 

midiático ela educa e forma conhecimento, seduz e se faz produto da sociedade e da 

história. A fotografia transpõe emoções, persuade, fixa a memória, recorda, cria 

representações no tempo do antes, do agora e do depois. O tempo determina, nunca o 

antes e tampouco daqui à pouco, quais se tornarão clássicas depois. O tempo que faz 

esquecer é o mesmo que perpetua uma obra.

A memória, lado subjetivo do conhecimento das coisas, permite relembrar e até mesmo 

‘reviver’, momentos passados e a significância da emoção que representou, criando 

assim representações fixas para a construção de memórias e valores pelas imagens. 

Ressalta o pensamento de Joly  (1996, p.132) todos são constituídos de lembranças de 

imagens às quais a experiência remete quanto de lembranças de experiências às quais as 

imagens remetem.

A maior ligação entre uma imagem fotográfica e a criação de representações mentais é a 

metáfora. Para as imagens, a metáfora é o meio de se expressar mais rico, pois de uma 

certa foram vem a ser  inesperado, criativo e assim de maior representatividade (com 

relação aos sonhos e fantasias), e até cognitivo, quando a comparação entre as metáforas 

e o real exploram a imaginação e a descoberta de pontos comuns entre eles, como 

quebra-cabeças.



A fotografia é uma reprodução do real, e de um certo modo, um testemunho histórico, 

uma confirmação do passado, pois registra algo momentâneo que não poderá acontecer 

novamente, levando-se em consideração a época, os costumes, as tradições, quais 

ficaram eternizados no instante fotografado; assim, permanecendo única e documental; 

ou seja; nenhuma foto é igual a outra de um mesmo objeto tirada nas mesmas 

circunstâncias e dos mesmos ângulos; cada instante tem a sua representação, tem o seu 

valor, tem o seu significado, o seu passado.

Para Barthes (1984), a fotografia marca um tempo que não volta, o conserva, o eterniza 

em um momento e considera um caráter manipulador pela mesma, porém, ressalta que, 

incondicionalmente, também é conservadora sob determinados aspectos, como no caso 

de a fotografia representar não apenas o resultado de um simples clique da câmara 

escura.

2. CARTÃO-POSTAL: O TEMPO DE UMA CIDADE

O cartão-postal, renovador das comunicações postais (correspondência aberta, mais 

prática e econômica), conceituava também, como um produto comercializável de 

função social e publicitária da feita que, como fonte de divulgação e consolidação da 

fotografia nas imagens em si expostas, tornavam-nas informação, e assim, a si próprios, 

documentos de grande importância como registro das iconografias urbanas de cidades.

Na área da pesquisa, o cartão postal pode ser este detalhe que está faltando, esse 
elemento que auxilia a compreensão do meio ambiente, aquela imagem de 
fundo que ilustra o episódio, aquele rosto que até então estava perdido no 
anonimato. Pode até mesmo ser o único registro gráfico de ocorrência, do 
objeto, a peça indispensável na recomposição do quadro, como em jogo 
paciente de quebra cabeça. (Página Oficial do Cartão Postal  de Belo 
Horizonte)

Pelas belas e representativas imagens, o cartão-postal fotográfico se faz registro da 

realidade com flagrantes espaço/temporais que talvez tenham perdido seus valores com 

o passar das épocas e da própria ação do ser humano. E como documento, resulta numa 

‘montagem’ da memória de uma ‘história’, sendo testemunho dessas ‘épocas’, 

desmistificando ou não seus significados aparentes, muitas vezes esquecidos pelo 

silêncio. Como aborda Sontag (2004), a força de uma imagem fotográfica está na 



possibilidade que ela oferece de investigar determinado instante que o fluxo normal do 

tempo imediatamente substituiu.

Os cartões-postais dedicam-se a ‘memorizar’ monumentos, torná-los documentos, e 

fazê-los falar através de suas imagens, e seus traços não verbais (que dizem em 

silêncio), um outro lado da história; um lado que não diz por si próprio sua importância 

e significado; um lado que só se fará presente mediante que suas histórias e memórias 

do passado sejam preservadas.

Os cartões-postais despertando o interesse de viajantes, estudiosos, colecionadores, e 

outras diversas pessoas, não só tinha o intuito de ser enviado e/ou trocado, como 

também colecionado, guardado e emoldurado; apesar de existirem evidências de que 

alguns postais tenham sido enviados pelo correio com o mesmo intuito dos atuais 

cartões-postais publicitários: comercialização.

Do mesmo modo que os postais se registram como ‘divulgadores’ de uma cidade 

através de suas imagens, como no caso deste estudo; os mesmos também se colocam 

como ‘preservadores’ dessas mesmas imagens no real e ‘tocável’, através da 

repercussão de valores, cultura, história, etc.

Então, o cartão-postal é responsável também pela importante função de revelar, desvelar 

e, preservar tais imagens tanto no ‘real tocável’, quanto na memória, na história, e na 

cultura de um povo, através dos seus valores e suas significações; muitas vezes fazendo 

com que seu próprio povo ‘conheça’, ‘reconheça’ e, ‘valorize’ as faces adormecidas de 

sua cidade; as partes esquecidas e ‘levadas com o vento’.

E o que são essas pequenas cartolinas senão ‘retratos’ múltiplos, variados, de 
nossas cidades, a desafiar, na poética beleza dos tempos de antanho, toda a 
destruição que sobre elas se abateu em nome de uma falsa noção do progresso, 
que não soube entender a alma das coisas e a insubstituível relação existente 
entre o espaço físico de uma cidade e o mundo interior de seus habitantes. 
(SECULT, 1998, p. 11)

Os diversos ‘temas’ de uma cidade abordados e representados em cartões-postais, 

estereotipados ou não, são suas faces, suas particularidades; imagens que causam efeitos 

de certa forma significativos na mente do povo através da credibilidade que passam pela 

beleza e descobrimento de coisas que talvez para muitos sejam novidades ou que tragam 



uma carga de emoção; independente do tempo ou modo como for produzida, ela tem o 

poder de ressuscitar sentimentos, como coloca Barthes em A Câmara Clara (1984).

Divulgar a cidade fazendo-a memória e representação pelas imagens fotográficas 

expressas em cartões-postais, trará à realidade de hoje o passado que esteve quase 

apagado. Prédios/monumentos, depredados, esquecidos pelas ruas e avenidas da cidade 

em meio a tanta modernidade.

desfalcar uma cidade dos seus monumentos históricos, dos seus prédios, de seu 
patrimônio cultural, é como ir desgastando, multilando, extirpando as partes da 
alma de uma pessoa, pois tudo isso faz parte da memória, da história, da 
emoção, do equilíbrio espiritual e emocional de toda a população. (SECULT, 
1998, p. 12)

Esse ‘confronto’ entre o sujeito (povo) e o objeto (cidade) é intermediado pela 

fotografia, imagética que além de um grande potencial estético conduz à uma maior 

conscientização e reflexão sobre as mostras nela representadas pelos cartões-postais. A 

fotografia é a imagem mais guardada no subconsciente humano.

que elas (grandeza indômita nas frágeis imagens de papel) restituíam, por um 
instante, que seja, a beleza desta cidade, maltratada, pela incúria de uns e pela 
insensibilidade de outros. E que, assim, reencontrados com as suas mais caras 
tradições, possamos todos servi-la, e ao seu povo, como merecem. (SECULT, 
1998, p. 18)

Ter na memória a lembrança de um tempo que já passou é: além de preservar sua 

história e sua cultura, desvelar suas raízes, e tentar revelar o porquê hoje, a mesma 

continua cidade das mangueiras, já não é mais a terra dos sonhos, nem o paraíso de 

alguns, nem de muitos de seus próprios filhos. As imagens que um dia foram únicas 

tiveram seu valores de época, seu reconhecimento, e agora ainda inteiras ou em partes, 

podem e devem significar muitas coisas, mas que, esquecidas, sejam agora retratadas 

através das lentes de uma câmera fotográfica, como uma forma de mostrar o que ainda 

não está perdido.

O que explicaria o silêncio dos postais diante de construções. Como essas, cujo 
significado, ontem, como hoje, devia ser o mesmo ao olhar do homem de 
cultura e bom gosto? A resposta parece estar no caráter privado de tal 
patrimônio e, como tal, insuscetível de ser utilizado de seus donos ou, pelo 
menos, sem anuência destes que, provavelmente, não a deveriam, em nome do 
mesmo recato. (SECULT, 1998, p. 17)

Expressar a cidade e seu passado, sua história, que até então se diz presente na cultura, 

no hoje, e na memória, através de cartões-postais, criará representações de diversos 



significados em cada um, atingirá a cada um de uma maneira diferente, mas numa 

totalidade. Desvelar as faces da cidade por detrás das máscaras que o tempo as colocou; 

pelas fotografias de seus monumentos e patrimônios esquecidos ou não pela 

preservação, fará ver belezas até então não vistas, revelará outras talvez não enxergadas 

e desvelará valores e histórias jamais sentidos.

Devolver ao homem de hoje um pouco da sua história. História, na sua acepção 
mais simples, que não precisa de lances épicos para fazer-se nossa, mas que é 
tecida, no silêncio de cada dia, pelo simples caminhar da humanidade e de cada 
homem em particular, com suas alegrias, tropeços, fadigas e conquistas, no chão 
de nossa origem. (PARA, 1998, p.11)

3. CARTÃO-POSTAL E HISTÓRIA: REVELANDO E DESVELANDO NO 

TEMPO

Há diversas ‘vertentes’ sobre as origens dos cartões-postais. Apesar da patente de sua 

invenção ter sido registrada em 1861 no Estado da Filadélfia, Estados Unidos, não se 

conhece nenhum exemplar de cartões-postais que tenham circulado antes de 1869.

Oficialmente, os cartões-postais foram lançados em 26 de janeiro de 1869, através de 

uma ‘coleção’ produzida por Emmanuel Hermman – economista austro-húngaro, que 

foi aceita e divulgada em 1º de outubro do mesmo ano, em uma matéria jornalística 

traduzida como “Acerca de um novo meio de correspondência postal”.

Em 1874, a UPU (União Postal Universal), autorizou a fabricação de postais em massa 

pela indústria privada, daí as diversas evoluções dos cartões-postais. Uma dessas 

grandes evoluções foi o uso de imagens, que começaram a fazer parte das formas dos 

postais a partir de 1875 através do processo de litogravura (baseado em clichê feito com 

pedra para impressão) com ilustrações sobre a guerra franco-prussiana, que ocupavam 

apenas 1/3 dos anversos dos postais. Haviam os feitos em cartolina, os platinografados, 

os impressos em papel de imprensa (de imagem mais duradoura), enfim... Reproduziam 

retratos de figuras célebres, quadros conhecidos, fixavam paisagens; mas com a 

fotografia e o surgimento de novas técnicas de impressão, a difusão dos cartões-postais 

aumentou em grande escala.



Litografia, fotografia, e fotolitografia (impressão direta de imagens sobre pedra e zinco) 

foram algumas das técnicas industrializadas no século XIX aplicadas e adequadas à 

produção de postais; e a fototipia, uma técnica de reprodução dos meios-tons, 

distinguindo-os de fotogramas pela ausência de brilho.

Os cartões-postais chegaram ao Brasil 20 (vinte) anos depois, em 28 de abril de 1880. 

E, em 1891 começaram a aparecer as primeiras ilustrações que ocupavam totalmente 

seus anversos.

Não demorou muito para que os cartões-postais começassem a fazer parte das 

correspondências no Estado do Pará, mais precisamente na capital – Belém, visto que 

sua repercussão se deu pela cidade na época, um grande desenvolvimento e urbanização 

trazidos pela ‘Belle Époque’; tanto que era mais conhecida e chamada por ‘Francesinha 

dos Trópicos’, chegando a ser uma das cidades brasileiras mais sonhadas em ser 

visitadas e habitadas por europeus, concorrendo com Rio de Janeiro e São Paulo.

Pode-se dizer que, os postais da época eram o ‘cartão de visita’ da cidade e ilustrados 

com imagens, mantidas até hoje em seus designes, documentaram o primeiro terço do 

século passado da história da cidade e da vida do estado.

Além da borracha, os cartões-postais também eram ‘clichês’ da alta sociedade da época; 

apesar de serem muitos os seus diversos colecionadores e correspondentes. Os postais 

eram considerados como expressão do ‘espírito modernista’; como ‘imagens viajantes’, 

já que a fotografia era considerada inerte, e o cartão-postal movimento. Mostravam em 

sua maioria imagens de monumentos, praças, parques, igrejas, escolas; enfim, prédios 

que representavam toda a beleza e fausto que a Belle Époque tinha trazido para a cidade, assim, 

o cartão-postal era um meio de correspondência para o registro da iconografia urbana de nossas cidades.

No Pará, os cartões-postais tiveram seu período áureo enquanto vivia a Belle Époque. O 

primeiro momento foi marcado de 1988 a 1906, quando o texto e a mensagem dos 

postais, davam lugar à imagem. Em 1906, apareceram os postais com imagens 

coloridas, feitos em aquarelas, e possuíam grande atenção por mostrarem o dia-a-dia das 

pessoas além, dos monumentos ‘de estilos europeus’ da cidade. 

os cartões postais, feitos por fotógrafos quase sempre estrangeiros mas de 
indiscutível sensibilidade e competência, mostram imagens de uma Belém 



arborizada, de impecável pavimentação, prédios e serviços públicos modernos, 
quase uma cidade européia como ela se queria e como queriam que a víssemos. 
(DERENJI, 2001, p. 36)

Na segunda fase dos cartões-postais no Pará (1907 a 1920), a cidade de Belém, vivia o 

início do declínio da economia gomífera. Neste período, os postais também 

demonstravam o dia-a-dia das pessoas, mas assumiram cores mais vivas, aumentando 

sua beleza através de contrastes mais luminosos. A grande importância desta fase foi o 

‘despertar’ do cartão-postal como propaganda e marketing dos grandes magazines, 

fábricas e estabelecimentos, ora retratando seus grandes prédios e instalações, ora 

veiculando propaganda de artigos e produtos do próprio comércio; eram distribuídos 

muitas vezes para clientes especiais, como forma de ‘brinde’ da empresa.

De 1920 a meados de 1930, os cartões-postais no Pará, passam por um processo de 

distribuição massiva; enquanto que, do processo de reprodução gráfica, desapareceu a 

clicheria e a cor viva, retornando a arte fotográfica em preto e branco, repetindo a 

história do dia-a-dia.

Passa-se o tempo e, em 1980, para a preservação da cultura e história, inaugura-se o 

Museu Postal e Telegráfico, em Brasília, onde há a exibição de peças e documentos do 

nosso passado ilustre na organização da memória de um país, chamado Brasil.

4. O MOMENTO E O MONUMENTO

Se a fotografia é uma forma de informação de algo ou de um momento que aconteceu, 

um meio de preservar algo que se viveu, um meio de retornar através da memória; e, o 

cartão-postal, um documento de preservação, um meio de divulgação de algo; a união 

destes dois só vem a acrescentar quanto à preservação da memória de uma cidade e seu 

patrimônio, através do revelar e desvelar seus valores, da reconstrução de memórias e 

histórias, elevando seu conhecimento e sua cultura pela criação de representações 

mentais e valores éticos. Esse jogo entre passado e presente, entre realidade e 

imaginação, entre simulação e aparência, é que possibilitou o denominado "princípio de 

aventura" em Barthes (1984), e que garante a existência da fotografia.



Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo tempo em que 
observa uns velhos cartões-postais ilustrados que mostram como esta havia 
sido... – que mediante o que se tornou pode-se recordar com saudades daquilo 
que foi. (CALVINO, 1990, p.30)

Pesquisar as cidades, suas imagens, seus retratos, e cartões-postais faz voltar ao passado 

como se ele ainda estivesse vivo; faz reviver história, ressignificar cultura e valores. 

Como era a aparência das antigas cidades? Fequentemente historiadores urbanos 

utilizam imagens, pinturas, fotografias, impressos, com o intuito de imaginar e 

possibilitar que outros também a imaginem (BUKER, 2004).

Por um lado, tempo passado e tempo presente se paralelam reciprocamente; séculos 

encurtam-se em distância,  aproximam por alguns instantes o passado visualizado no 

presente. Por outro lado, imagens que designam reproduções de lembranças fiéis ao 

tempo anterior, sem devidas mediações de análise sobre suas intenções, reforçam uma 

memória na qual outros espaços e sujeitos não têm lugar no registro da memória da 

cidade. (SANTOS, 2010)

Belém mostra traços da Belle Époque, um dos mais significativos períodos vividos na 

cidade, onde sua arquitetura é uma característica essencial e indispensável de ‘estudo’ 

por ser uma das de mais belas formas e de mais representativas da época para a nossa 

história.

As ruas e avenidas, os bosques, os parques, as casas, suas paredes, seus detalhes enfim, 

cada qual conta a sua história, faz a sua parte, e guarda por entre a modernidade, 

resquícios de um passado que se fez presente e tenta se manter por entre os altos e 

modernos prédios que ‘crescem’ na cidade com as evoluções arquitetônicas. Benjamin 

(1994, p.194) sobre isso, coloca que nada revela em seus elementos, mais claramente as 

violentas tensões do tempo, que o fato de que essa dominante tátil prevalece no próprio 

universo da ótica.

qualquer que seja a alternativa escolhida para a análise da cidade ela será 
inegavelmente vista como um conjunto de partes, ou um conjunto de visões 
pessoais e coletivas, todas reais e válidas. A memória e a percepção dos 
indivíduos que transitam nela serão sempre componentes essenciais da leitura 
urbana, ainda que efêmeros e mutáveis como a própria cidade. (DERENJI, 
2001, p. 29/30).



Mostrar tais imagens pelas fotografias, enquanto reprodução do real, retratar a realidade 

- ainda que do passado, no agora presente, através de suas partes representativas do 

tempo e monumentos trabalhados. Como demonstra Barthes (1984, p.57): a fotografia 

para surpreender, fotografa o notável, mas logo, por uma inversão conhecida, ela 

decreta notável aquilo que ela fotografa. E Joly (1996, p.119) complementa: é 

impossível contar uma história em uma só imagem, enquanto à imagem em sequência 

(fixa ou animada) se proporcionou meios de construir narrativas com suas relações 

temporais e casuais.

As imagens fotográficas permitem enfocar detalhes que este tempo retratado deixou 

para a cidade, sua importância no desenvolvimento e urbanização do lugar; e, revelarão 

características dos monumentos preservados, o que facilitará a construção de 

representações mentais do querer preservar essa significação da cidade; que, para 

Santos (2010), proporcionam ao espectador, a sensação de experimentar a ilusão de 

conhecer a realidade da paisagem (imagem) mostrada.

A cidade, sua história, seus monumentos, é traduzida através de cartões-postais 

fotográficos, visando proporcionar um maior conhecimento e despertar o interesse sobre 

as imagens d’um passado recente da história de Belém, contribuindo, assim, para uma 

maior valorização da cidade, não só como monumento e documento, mas também como 

memória.

O cartão-postal, enquanto imagem datada no tempo/espaço, como instrumento de 

imagem de mídia, torna-se o meio e objeto para a divulgação da cidade de Belém, 

marcada pelo período da Belle Époque, revelando imagens de um tempo; desvelando os 

valores do mesmo que ainda permanecem como tal; para a constituição e documentação 

de nossa história e cultura.

CONSIDERAÇÕES 

Retrata-se em cartão-postal uma cidade como espaço socialmente construído, narrando-

a como documentos de uma história fixada nos monumentos e na memória. Salienta-se 



o tempo presente, revelando-o como está, fustiga a memória sobre o tempo passado e 

levanta referências para pensar o tempo futuro.

OS POSTAIS

Fig. 01: Cartão-postal: o tempo de uma cidade (VENTURINI, 2001)Fig. 01: Cartão-postal: o tempo de uma cidade (VENTURINI, 2001)

Fig. 02: Palacete Bolonha (VENTURINI, 

2001)
Fig. 03: Chalé de Ferro (VENTURINI, 

2001)



Fig. 04: Largo do Relógio (VENTURINI, 
2001)

Fig. 05: Paris N’América (VENTURINI, 
2001)

Fig. 06: Mercado São Braz (VENTURINI, 
2001)

Fig. 07: Parque da Residência 
(VENTURINI, 2001)
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