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RESUMO 

O presente trabalho analisa a representação da identidade negra no acervo 

filatélico do Museu Correios. Procurou-se compreender o conceito de memória 

e identidade e contextualizar a questão racial no Brasil, expondo a 

representação da identidade negra como uma luta política em diversos 

espaços e, primordialmente no museu.  

 

Palavras-chave: Identidade Negra. Representação. Museu Correios. Filatelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The following investigation analyzes the representation of black identity in the 

philatelic collection of Museu Correios. This research sought to comprise the 

concept of memory and identity and to contextualize the racial issue in Brazil, 

by observing the representation of black identity as a political struggle in several 

areas and, primarily, in the museum. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º “todos 

são iguais perante a lei” (BRASIL. Constituição, 1988). Mas essa lei nunca foi 

realmente vigente na prática da sociedade Brasileira. A referida lei passou 

despercebida, como se nunca houvesse existido na história do país, porquanto 

no Brasil são poucos os que de fato têm esses direitos assegurados. Uma vez 

que, após cento e vinte e sete anos da abolição da escravidão, ainda persistem 

o preconceito racial1 e a exclusão social2.  

Em suma, o preconceito racial e a exclusão social também estão 

presentes em diversas formas de representação, pois para que uma identidade 

seja representada, em grande parte dos meios de comunicação, é necessário 

que essa seja reconhecida como parte da cultura nacional. Porém, antes de ser 

reconhecida como tal, a história precisa ser conveniente para o sistema. Os 

elementos que compõem a identidade nacional são constituídos por “jogos de 

afirmações, negações e negociações de valores” (CUNHA, 2003, p. 273). 

Nessa perspectiva os museus também têm a função de disseminar ideias 

preestabelecidas como verdadeiras, pois: 

As organizações constituem agentes coletivos planejados 
deliberadamente para realizar um determinado objetivo – produzir 
bens e serviços – torna-se essencial compreendê-las hoje como 
produtos de significado. (BARBOSA, 2010, p. 3).  

Dessa forma “contribuíram para o processo de preservação, distorção ou 

exclusão” (CUNHA, 2003, p. 273), de algumas determinadas culturas. 

Os espaços expositivos obedecem a parâmetros culturais determinados, 

tudo que não está dentro desse padrão é considerado como o Outro, utilizado 

como atração turística da indústria cultural - essa fetichização e folclorização 

das referências da identidade negra acontecem devido ao fracasso na tentativa 

de excluir totalmente as referências dessas identidades (CUNHA, 2003). 

Contudo, os museus, como uma forma de comunicação de massa, também 

                                                           
1
 O termo racial ou raça se refere às construções históricas e culturais dos grupos sociais, não 

tendo relação com teorias raciais deterministas. 
2
 Referente à sociedade brasileira contemporânea 
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reforçam a ideia de pertencimento. Dessa forma, eles (re) constroem conceitos 

para transmitir seus próprios interesses. Segundo Cunha  

“nos museus, exercitam-se os jogos de simulações e interesses 
contidos no processo de preservação da Memória e do Patrimônio, 
exercícios ideológico utilizado para a afirmação de idéias relativas à 
cultura e aos diversos grupos culturais” [sic] (CUNHA, 2003 p. 276). 

Diante de tais pressupostos, a presente pesquisa teve como objetivo 

geral analisar a representação da identidade negra no acervo filatélico do 

Museu Correios e como objetivos específicos: conceituar a representação da 

identidade negra; contextualizar o Museu Correios e, analisar de que forma a 

identidade negra é representada nos selos presentes no acervo desse local. 

O resultado da pesquisa foi estruturado em três capítulos. No primeiro 

apresentam-se conceitos de memória e identidade e expõem-se os debates 

referentes à representação negra como uma luta política diária em diversos 

espaços e, primordialmente, no museu. 

No segundo capítulo, busca-se apresentar os Correios, uma empresa 

Brasileira responsável pelo recebimento, seleção e entrega da correspondência 

do país, a criação da filatelia brasileira e do Museu Correios. 

No terceiro capítulo analisa-se de que forma a identidade negra é 

representada no acervo filatélico do Museu Correios a partir, de seis 

perspectivas de análise: Política, Esporte, Religiosidade, Cultura, 

Personalidades Negras e Personalidades Brancas. 

Nas considerações finais reflito sobre os resultados da pesquisa e como 

as instituições museológicas e museais podem contribuir para visibilidade da 

identidade negra, no combate ao racismo e também na promoção da igualdade 

racial.  

A questão que moveu a concepção da presente pesquisa foi a seguinte: 

A identidade negra é representada nos museus? Se for representada, como 

acontece essa representação e quem as faz? Até chegar ao Museu Correios 

foram desprendidos vários meses de pesquisas. O primeiro projeto tinha como 

objeto de análise o Museu Nacional Honestino Guimarães e o caminho adotado 
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em busca do objeto seria conhecer as exposições do Museu Nacional e 

analisar se houve alguma exposição que representasse a identidade negra. No 

entanto, a pesquisa não foi possível, pois não existiam documentações 

referentes às exposições recebidas neste espaço. Contudo, durante a pesquisa 

descobri que desde a inauguração do museu até 2014 houve seis exposições 

que tinham como temática a identidade negra, são elas: No Coração do Haiti, 

abril 2009; O Brasil Africano, maio 2010; Muncab, setembro 2011; Bom Bagay, 

outubro 2012; Hereros, setembro 2012; e, Angola, 12 anos de Paz. Abril 2014. 

O segundo projeto era sobre a exposição “Bléksbiutiful – Consciência 

Negra – Arte, Cultura e Espiritualidade”, exposta no Gabinete de Artes da 

Câmara dos Deputados, em parceria com o Museu Nacional Honestino 

Guimarães. A exposição era composta por quinze obras que tinham como 

técnicas a serigrafia sobre papel, litogravura sobre papel, pintura em óleo sobre 

madeira e cinco fotografias. Para conseguir acesso as obras era necessário 

participar das visitas guiadas ao Palácio do Congresso Nacional, que 

aconteciam sábados, domingos e feriados. Essas visitas eram feitas em grupos 

e com monitores das Casas Legislativas. Durante o circuito o monitor não fez 

referencia a exposição. Não pude ficar mais de cinco minutos no gabinete da 

presidência, onde se encontram as obras, pois o grupo de visitantes deveria 

permanecer unido. Dessa forma, não foi possível fazer perguntas sobre a 

exposição e tampouco analisar as obras. 

Por fim, o terceiro projeto tinha como objeto de análise a representação 

da identidade negra no acervo filatélico do Museu Correios. Desta forma foi 

feito o levantamento da quantidade de selos que representam a identidade 

negra e, a análise da maneira como acontece essa representação. 

O presente trabalho é importante para se pensar novas possiblidades da 

museologia e para incentivar questionamentos sobre a conjuntura da 

sociedade, pois levanta reflexões sobre o racismo dentro dos meios de 

comunicação e debruçar-se sobre questões que a sociedade evita por causar 

incômodo, principalmente ao sistema. Contudo, não há outra forma de 

combater o racismo e outas formas de opressão sem abordá-las e discuti-las. 

Fazer uma leitura da sociedade, da totalidade desse sistema, questionar essa 
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relação social e etnia racial é necessário para que possamos compreender 

melhor a identidade brasileira e intervir nesse cenário de discriminação e 

opressão, construindo, dessa forma, o novo. 
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CAPÍTULO 1 – Representação: Uma disputa de poder 

1 Memória e identidade  

Atualmente os grupos silenciados socialmente pelo sistema político-

econômico, como mulheres, negros, nordestinos, pobres, lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT), estão reivindicando o 

seu lugar na sociedade, quebrando padrões preestabelecidos3, que eram 

utilizados como únicos e autênticos, evidenciando outras possibilidades do Ser 

Humano - já existentes, pois “a identidade plenamente unificada, completa, 

segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2006, p. 13). Nesse sentido a 

globalização tem desempenhado um papel fundamental no reconhecimento da 

pluralidade dos indivíduos, permitindo que diversas influências culturais sejam 

apresentadas, mostrando para a sociedade que o mundo é diverso e plural. 

Através da mesma o indivíduo se transforma em um sujeito universal, um 

cidadão do mundo, impactando diretamente na estrutura da nação e, dessa 

forma, problematizando as consequências políticas da identidade. 

No âmbito da memória, segundo Nora (1993), a globalização ou 

mundialização, tem um efeito negativo, pois contribui para o fim das 

sociedades-memória, “que asseguravam a conservação e a transmissão dos 

valores” (NORA, 1993, p. 8). Dessa forma retirando a memória e impondo a 

história na nossa sociedade, pois a história “pertence a todos e a ninguém, o 

que lhe dá uma vocação para o universal” (NORA, 1993, p. 9). Mas é 

realmente possível que a sociedade-memória finde? Afinal, a dinâmica natural 

da mesma não está intrínseca ao ser humano? Acredito que sua finitude esteja 

ligada ao seu portador, ao passo que a memória se perpetua através dela 

mesma, se alterando e se modificando dentro da dinâmica social, nas relações 

sociais: uma memória viva.  

Huyssen (2000) tem uma concepção diferente das de Nora (1993), 

referente à globalização da memória. Para ele a obsessão cultural pela 

memória se tornou mundial, mas “embora os discursos de memória possam 

parecer, de certo modo, um fenômeno global, no seu núcleo eles permanecem 

                                                           
3
 Como por exemplo a heteronormatividade. 
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ligados às histórias de nações e estados específicos” (HUYSSEN, 2000, pag. 

16). Desta forma “o lugar político das práticas de memória é ainda nacional e 

não pós-nacional ou global” (HUYSSEN, 2000, pag. 17). Entretanto, “quaisquer 

que possam ser as diferenças e especificidades locais das causas, elas 

sugerem que a globalização e a forte reavaliação do respectivo passado 

nacional, regional ou local deverão ser pensados juntos” (HUYSSEN, 2000, 

pag. 17). 

Em síntese a memória está repleta de lembranças e esquecimentos, 

uma mistura heterogenia e indivisível, segundo Huyssen “a memória é apenas 

uma outra forma de esquecimento e (...) o esquecimento é uma forma de 

memória escondida”. (HUYSSEN, 2000, pag. 18). Lembrar o passado é tão 

complexo quanto imaginar o futuro, pois “a memória é sempre transitória, 

notoriamente não confiável e passível de esquecimento; em suma, ela é 

humana e social.” (HUYSSEN, 2000, pag. 37). Halbwachs (2000) também parte 

do princípio que a memória é social, dessa forma compondo o sujeito social, 

pois sem a memória coletiva não haveria uma memória individual e, da mesma 

forma, sem a memória individual não haveria uma memória coletiva, uma vez 

que o sujeito é um ser social. Não podemos nos lembrar do que não tem 

relação com nossa memória, contudo podemos alterar e incorporar elementos 

de testemunhos exteriores a ela, incluindo elementos do presente, “Se o que 

vemos hoje toma lugar no quadro de referências de nossas lembranças 

antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao conjunto de nossas 

percepções do presente.” (HALBWACHS, 2000, pag. 29). 

Diante de tais pressupostos, a memória é um emaranhado de 

lembranças e imagens, que envolve percepções individuais, mas sempre 

ligados ao coletivo, “nossa impressão pode se basear não apenas na nossa 

lembrança, mas também na de outros” (HALBWACHS, 2000, pag. 29). A 

memória pode ser coletiva, mas a percepção das lembranças é sempre 

individual, desta forma as lembranças podem ser reais ou fictícias, cada 

pessoa tem uma interpretação, um ponto de vista diferente do fato ocorrido, de 

acordo com a sua trajetória de vida, portanto as lembranças são distintas e 
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variadas e, “Somente assim podemos compreender que uma lembrança seja 

ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída” (HALBWACHS, 2000, pag. 39). 

Atualmente estamos vivendo um ciclo vicioso que envolve 

futuro/passado e passado/futuro, não sobrando espaço para se pensar o 

presente. A mídia desempenha um papel fundamental na percepção de um 

presente obsoleto, transmitindo também conceitos normalizados e elitizados, 

“(...) a mídia não transporta a memória pública inocentemente; ela a condiciona 

na sua própria estrutura e forma”. (HUYSSEN, 2000, pag. 22). Com esse 

emergente futuro/passado a sociedade tem grande necessidade de guardar 

tudo que remete ao presente, verdadeiro ou inventado. Em consequência a 

conjuntura atual da memória traz consigo um uso político da mesma, onde é 

utilizada como uma importante ferramenta política. Com a emergente busca por 

algo que localize o sujeito no tempo/espaço no mundo contemporâneo, inicia-

se uma comercialização de passados, no qual, a memória é transformada em 

mercadoria e comercializada pela indústria cultural. 

Segundo Nora (1993) a memória verdadeira, memória social, está sendo 

extinta pela história, “fala-se tanto de memória porque ela não existe mais.” 

(NORA, 1993, p. 7). Para ele esse desaparecimento origina-se na obsessão 

pelos lugares de memória, pois aparece uma preocupação em guardar um fato 

imediato, já inexistente. A aceleração do tempo, a ruptura das relações sociais 

e a sensação de perda de uma referência, resultaram no surgimento da 

preocupação em preservar o presente obsoleto. Os argumentos de Huyssen 

(2000) convergem com de Nora (1993), quando ele afirma que “O enfoque 

sobre a memória é energizado subliminarmente pelo desejo de nos ancorar em 

um mundo caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo e pelo 

faturamento do espaço vivido.” (HUYSSEN, 2000, pag. 20). Segundo Nora 

(1993), para tentar solucionar tal problema, criam-se lugares de memória. 

Entretanto esses lugares são projetados para preservar uma história 

homogênea, elitizada e diretamente vinculada à construção da noção de 

nacionalidade. 

Nesse sentido, a história compõe o presente da sociedade sem 

passado, ela é o canal, um espelho que faz a mediação entre o presente e o 
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passado: uma memória- espelho, “o deciframento do que somos à luz do que 

não somos mais” (NORA, 1993, p. 20). Mas a história conserva os objetos e 

monumentos como símbolos, violando seu verdadeiro significado, pois “no 

caso do espelho, a imagem não dá informação sobre o objeto, mas sobre a 

natureza do canal.” (SOARES e SCHEINER, 2010, p. 14). Através desse canal 

a memória não é mais a mesma, mas apenas uma representação do que já foi. 

Segundo Nora “desde que haja rastro, distância, mediação, não estamos mais 

dentro da memória, mas dentro da história” (NORA, 1993, p. 9).  

Por sua vez há uma aceleração na percepção do tempo e da história, 

pois, como vimos, a sociedade está vivendo em um futuro imediato. Para Nora 

(1993), depois do surgimento da história o passado se tornou um 

desconhecido, pois não habita mais no presente, e o futuro, apenas um fruto de 

uma seleção condicionada. Huyssen discorda dessa afirmação de Nora e, 

argumenta:  

(...) o problema não é resolvido pela simples oposição da memória 
séria à memória trivial, do modo como os historiadores algumas 
vezes opõem história e memória tout court, memória como uma coisa 
subjetiva e trivial, fora da qual o historiador constrói a realidade. 
(HUYSSEN, 2000, pag. 21). 

Em suma a identidade é uma construção, dessa forma, negociável. 

Localiza-se na relação com o tempo/espaço: o sujeito sabe quem é, pois sabe 

onde está. E, com o identificação/diferença: o sujeito sabe quem é, pois sabe 

que não é o Outro, “Identificação e diferença fazem parte de um mesmo 

processo ininterrupto de formação da consciência, em que o „mesmo‟ e o Outro 

se interrogam e se respondem correspondendo um ao outro como negativos 

inseparáveis” (SOARES e SCHEINER, 2010, p. 17). O sentimento de 

pertencimento está subordinado ao coletivo, à sociedade. Quando o individuo 

não corresponde aos modelos normativos determinados por esse sistema 

social, ele é marginalizado e considerado externo ao meio comum, a sociedade 

chancela essa norma, muitas vezes inconscientemente. “Construída pela 

„consciência de si‟, a identidade diz respeito a um „pertencer‟ que quer dizer 

estar atrelado à unidade de um sistema” (SOARES e SCHEINER, 2010, p. 13). 
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A teoria social acredita que o surgimento de novas identidades influencia 

e modifica os indivíduos e a estrutura da sociedade como um todo. O que antes 

era considerado um sistema composto de indivíduos padronizados e 

unificados, atualmente, está se transformando em cenários mais plurais e 

diversificados. Segundo Stuart Hall  

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
sociedades modernas no final do século XIX. Isso está fragmentando 
as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais. (HALL, 2006, p. 9). 

Todavia é notável que no contexto de identidade do sujeito do 

iluminismo, por exemplo, a identidade era o centro do eu, uma visão 

individualista “do sujeito e de sua identidade (na verdade, a identidade dele: já 

que o sujeito do Iluminismo era usualmente descrito como masculino)” (HALL, 

2006, p. 11). Mas, à guisa de conclusão, outras concepções de identidade 

sempre estiveram presentes na sociedade, no entanto, esses sujeitos não 

eram considerados indivíduos sociais. 

 

1.1 Resistência negra e representação 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade (...). (BRASIL. Constituição, 1988). 

 Atualmente a sociedade brasileira tem a percepção de que o período 

escravocrata ocorreu no Brasil há muito tempo e essa perspectiva é nutrida 

pelo desejo de apagamento do momento histórico escravocrata vivido pela 

nação brasileira, incluindo a exclusão dos sujeitos que foram escravizados por 

mais de três séculos. Consistindo, dessa forma, em um cenário distinto das 

relações de escravidão de outros países, já que “o Brasil nasceu fundado na 

herança de ser o maior importador de escravos durante o tráfico transatlântico 

e o último a abandonar o negócio ultralucrativo da escravidão” (WERNECK, 

2001). Mesmo com todos esses fatores, os privilégios dados à população 

branca passam por episódios desvinculados dessa carga histórica, porque os 

“brancos de todos os matizes (os brancos da terra, como se dizia no período 
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colonial) buscam viver privilégios herdados de uma luta de 500 anos.” 

(WERNECK, 2001). Uma vez que ainda vivemos sob o mito da democracia 

racial4. Dessa forma o racismo assume outros elementos de atuação na 

sociedade, segundo Carvalho: 

Os estudiosos das relações raciais há anos vêm debatendo as 
metamorfoses do preconceito racial, isto é, como este se disfarça e 
se oculta em práticas sociais, organizadas e discursivas. O efeito é o 
mesmo de racismo explícito: excluir os grupos raciais minoritários e 
defender posições conquistadas. (CARVALHO, 2010, p. 139). 

Posições essas apossadas através da discriminação e do preconceito, 

por meio da exploração física e mental de seres humanos desumanizados 

pelos colonos. A abolição da escravidão foi apenas o início da luta contra a 

discriminação racial, uma vez que, em pleno século XXI, o cenário da falsa 

“democracia racial”, defendido por Freyre, onde ele afirma que “o regime 

brasileiro, em vários sentidos sociais um dos mais democráticos, flexíveis e 

plásticos” (FREYRE, 2003, p. 115), ainda é utilizado como baseamento para a 

afirmação de que no Brasil não há racismo. Segundo Werneck: 

A queda do mito da democracia racial deve fazer cair o mito de 
democracia que direta e esquerda propagam todo dia, porque 
pactuados (de forma consciente?) na manutenção de privilégios. No 
momento em que a exclusão reeditada traduz-se em impossibilidade 
de vida, ou vida digna para milhões. No momento em que nascer e 
morrer são direitos que variam de acordo com coloração de pele. 
Quando partidos políticos recusam o compromisso de enfrentar o 
racismo por todos os meios necessários como condição irrecusável 
de construção de uma sociedade fundada em valores de justiça e 
equidade - então é preciso desmascarar a todos. Os que têm e os 
que não têm núcleos, departamentos ou o quer que seja, destinados 
à guetificar os negros em suas estruturas. (WERNECK, 2001). 

O argumento da ausência de racismo no Brasil precisa ser 

desconstruído, pois ele ainda é uma realidade nacional. O racismo por diversas 

vezes alterou apenas o lugar de atuação e não o núcleo da questão, onde os 

personagens continuam fazendo os seus respectivos papéis: Os negros5, em 

sua maioria, sem acesso a educação de qualidade, à margem da sociedade, 

foram relocados das senzalas para as favelas, para os quartos de empregadas 

                                                           
4
  Negação da existência do racismo no Brasil. 

5
 Nesse trabalho os descendentes dos africanos escravizados no Brasil, que apresentam traços 

fenótipos dos ancestrais africanos, serão referenciados pelos termos negro ou afro-brasileiro. 
Primordialmente pelo termo negro, pois essa é uma palavra que causa incômodo e 
inquietação, em um país que utiliza o Ser Negro como algo pejorativo. 
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nas mansões em bairros nobres, e os brancos, que antes viviam na casa 

grande, hoje vivem em “bairros nobres” de classe média alta, possuem os 

melhores empregos e privilégios, são aprovados pelas normas do sistema e, 

representam a família tradicional brasileira, ocupando o lugar de cidadão de 

bem. Segundo Werneck (2001), as condições raciais no Brasil são as 

seguintes, os brancos têm: 

Expectativa de vida 6 anos maior que a dos negros. Inversão do 
padrão histórico de expectativa de vida, onde mulheres vivem mais 
do que homens: aqui as mulheres negras vivem menos do que os 
homens brancos. Os homens negros vivem menos do que todos. O 
diferencial da escolaridade média é de 2,3 anos a mais para brancos. 
Maior é seu acesso a serviços de saúde, habitação de qualidade, à 
educação até a universidade. Maior acesso ao emprego. Têm maior 
aceitação social, e sequer notam: suas religiões, seu único deus (vivo 
ou morto), seus símbolos culturais, seu rosto, sua linguagem, seu 
padrão de beleza, suas histórias e seus feitos propagados como 
únicos. Como modelos. Como alternativa à barbárie de pele escura, 
beiços largos e bunda grande. (WERNECK, 2001). 

Por certo que o progresso conquistado pela resistência negra não deve 

ser desvalorizado. O Brasil teve inúmeros avanços em relação à questão racial, 

contudo deve-se lembrar de que essas foram conquistadas, reivindicadas e 

implementadas através de grandes lutas e resistência histórica do povo negro, 

os quais protagonizam suas próprias vitórias. A ruptura das estruturas não é 

um processo fácil, pois interfere diretamente na relação de poder de todo o 

sistema, mas o racismo não é passado, ele deve ser retirado do caminho à 

força. A batalha contra as opressões continua. O mito da democracia racial 

ainda se faz presente na estrutura da sociedade brasileira. Os negros 

venceram algumas lutas6, mas ainda estão em combate pela igualdade, onde 

os campos de batalha vão desde as favelas até o Congresso Nacional. 

Diante de tais pressupostos a descolonização da mente dos brasileiros é 

uma importante parte do processo de superação do racismo e emancipação 

dos preconceitos, os canais de comunicação de massa, que interferem no 

imaginário social, trabalham como outra vertente da transformação do racismo 

no mundo contemporâneo. A mídia, estabelecendo e legitimando parâmetros 

discriminatórios, influencia diretamente nos discursos racistas “sendo os meios 

audiovisuais poderosas formas de naturalização das relações sociais”. 

                                                           
6
 Como por exemplo  as cotas raciais em universidades e concursos públicos. 
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(CARVALHO, 2010, p. 134). Ou seja, camuflando o negro do cerne da 

sociedade brasileira e disseminando um conjunto de estereótipos do sujeito. 

Em síntese, derivando na representação do negro como o exótico, um ser à 

parte da sociedade Brasileira, o Outro - “porque tantos desejam violentamente 

ser o único, cria-se o outro como afirmação do eu que somente o eu próprio 

pode representar. O outro é, então, definido como inferno, morada eterna do 

que não é o deus ou seus filhos.” (WERNECK, 2001). Resultando em “efeitos 

negativos na preservação da autoestima dos seus membros”. (CARVALHO, 

2010, p. 135), pois nenhum sujeito quer ser portador de estereótipos do ser 

subordinado, passível ao sofrimento, fraco no intelecto e na moral, mas forte 

fisicamente para o trabalho enfadonho, preguiçoso, utilizado como objeto 

sexual e não correspondentes aos padrões de beleza predeterminados, 

padrões que foram construídos para serem europeus. Enfim, com 

características, predeterminadas não inocentemente, totalmente negativas, 

onde depreciam e culpabilizam a vítima.  

Todavia a população negra nunca foi esse ser passível ao sofrimento, 

estereotipado com todos os substantivos negativos possíveis descritos pelos 

europeus. As pessoas escravizadas “buscavam a fuga, a morte, a revolta, as 

mil formas de escapar da tortura e da desapropriação de si.” (WERNECK, 

2001). E, além disso,  

a população negra brasileira sempre se buscou afirmar como parte da 
sociedade. Exatamente a parte que há 500 anos luta pela mudança 
nas relações raciais e sociais no Brasil. E que vem, de derrota e 
derrota, ampliando sua voz. (WERNECK, 2001). 

Por conseguinte a mídia é uma importante ferramenta utilizada por quem 

detêm o poder, propagando significados condicionados através da 

representação do mundo para o sujeito, os telespectadores, uma vez que “os 

meios audiovisuais funcionam como espaços de disputas simbólicas”. 

(CARVALHO, 2010, p. 135). Esta representação se torna parte da cultura, pois 

é incorporada e passa a ser vivenciada, começando a influenciar e modificar as 

relações sociais, a forma como o ser humano se vê e se relaciona com o meio. 

Nesse sentido, a cultura faz parte dessa mediação entre a representação e a 

reprodução. Segundo Carvalho: 
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A consciência humana não entra diretamente em contato com o “real” 
senão através da cultura. Esta, por sua vez, é feita de relações 
sociais e históricas entre os homens em um tempo e espaço. Logo, a 
representação é um dos modos da cultura apreender e significar o 
mundo, ou seja, é também mediação e linguagem que buscam 
mimetizar e construir o “real”. Este é o sentido em que a 
representação pode ser tomada como uma forma de reprodução e, 
porque não, produção do “real”. A dimensão política é inerente ao 
conceito de representação, pois quem representa, representa algo ou 
alguma coisa e o faz para um outro. (CARVALHO, 2010, p. 134). 

Portanto é necessário cautela, pois quando esta cultura é apropriada 

pelo capital e mercantilizada, ela não é mais a mesma - a cultura construída e 

vivenciada pelos seus protagonistas - ela se transforma em um teatro macabro, 

reconstruído para agradar o freguês. Segundo Hall: 

Essa cultura popular, mercantilizada e estereotipada como é 
frequentemente, não constitui, como às vezes pensamos, a arena 
onde descobrimos quem realmente somos, a verdade da nossa 
experiência. Ela é uma arena profundamente mítica. (HALL, 2003, p. 
348). 

A cultura popular na pós-modernidade continua sendo um terreno de 

permanentes lutas políticas. No âmbito cultural, este momento da história não é 

muito diferente do modernismo, segundo Hall o pós-modernismo pode ser “um 

tipo de diferença que não faz diferença alguma.” (HALL, 2003, p. 348). 

Distinguindo do modernismo apenas na forma da invisibilidade, já que no pós-

modernismo “o que substitui a invisibilidade é uma espécie de visibilidade 

cuidadosamente regulada e segregada.” (HALL, 2003, p. 339), pois o mesmo é 

“o modernismo na rua” (HALL, 2003, p. 337). Outrora o primitivo era o fetiche 

da modernidade, atualmente, na pós-modernidade, quem desempenha esse 

papel na tentativa de contenção e alienação popular é o exótico, o étnico. 

Segundo Hall “não há nada que o pós-modernismo global mais adore do que 

um certo tipo de diferença: um toque de étnicidade, um “sabor” do exótico”. 

(HALL, 2003, p. 337). Mas mesmo com essas distorções de valores e 

significados culturais populares, este modernismo nas ruas já é uma importante 

ferramenta a nosso favor, no âmbito cultural, pois há uma migração para a 

esfera popular. Essa descentralização abre caminhos para novos espaços de 

contestação do real e construção do novo, segundo Hall: 

Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em 
relação ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é 
agora, e isso não é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços 
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dominantes, à ocupação dos de fora. É também o resultado de 
políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da 
produção de novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos 
no cenário político e cultural. (HALL, 2003, p. 338). 

É importante salientar que não me aprofundo nas questões defendidas 

por Hall em relação à cultura popular, porquanto acredito que vários elementos 

do contexto do autor são muito diferentes da conjuntura vivida no Brasil. Divirjo 

de Hall quando defende “a lógica do acoplamento, em lugar da lógica da 

oposição binária.” (HALL, 2003, p. 345), pois, por exemplo, uma mulher negra, 

lésbica e pobre pode discutir, problematizar e reivindicar seus direitos em todos 

esses espaços. Uma luta não deslegitima as outras, a busca pela igualdade de 

um direto não anula outras reivindicações. No entanto, todas têm 

peculiaridades distintas a serem reivindicadas, uma vez que se não forem 

trabalhadas separadamente, a luta unificada não conseguirá abarcar todas as 

questões necessárias - até porque algumas reivindicações, dentro de “partidos” 

diferentes, podem carregar múltiplas divergências de interesses, porquanto 

desacordos acontecem até no mesmo “partido”. Não fomos nós que criamos a 

separação binária, mas é por esse caminho que seguimos rumo à igualdade e 

à liberdade: com politicas especificas para cada minoria. 

Por meio da cultura popular os negros alcançaram um espaço para 

manifestar e reafirmar a sua identidade. Uma das mais importantes 

manifestações culturais negras, utilizada como luta política desde os primórdios 

do Brasil, sucede através da música. Segundo Hall: 

O povo da diáspora negra tem (...) encontrado a forma profunda, a 
estrutura profunda de sua vida cultural na música (...) pensem em 
como essas culturas têm usado o corpo como se ele fosse, e muitas 
vezes foi, o único capital cultural que tínhamos. Temos trabalhado em 
nós mesmos como em telas de representação. (HALL, 2003, p. 342).  

Somam-se a isto diversos gêneros musicais de origem africana, pois são 

importantes meios de conservação e transmissão dessa resistência cultural.  A 

música afro-brasileira, em grande parte, é repleta de significantes e significados 

da identidade negra, ela é a expressão de suas angústias, indignação pela 

escravidão e pelas condições desumanas impostas através da força. Mas 

também é a manifestação da alegria, da fé, da crença, da certeza que essa 

aflição não duraria para sempre. Segundo Carvalho: 
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Uma boa razão analítica para se estudarem textos musicais pode 
ficar clara se pensarmos quanta coisa se oculta por trás dos níveis de 
expressão simbólica e estética ativados nesses complexos eventos 
culturais: tambores, dança, roupas, representação, mímica, 
movimento. Além de tudo isso, percebemos que as pessoas 
murmuram algumas palavras. (CARVALHO, 200, p. 6). 

Muitos gêneros musicais na cultura negra significam bem mais do que 

simples harmonia e melodia. Por exemplo, os vissungos, jongos, camdombe, 

congos, tambor de crioula, e muitos outros gêneros musicais, estão repletos de 

lutas, política, religião, poesia, resistência, representação, geografia e história, 

em suma, uma memória viva.  

 

1.2 O negro nos museus 

Os negros que resgata suas origens africanas nega-se a ter sua 
origem reduzida à condição de escravidão. Os novos museus afro-
brasileiros, estão, portanto, reescrevendo a história do negro e, 
consequentemente, a história da nação, uma vez que a anterior 
silenciava sobre o passado na África e sobre os movimentos de luta e 
resistência no novo continente. [sic passim] (SANTOS, 2004, p.09). 

Os museus fazem parte dos meios audiovisuais da comunicação de 

massa e são utilizados como uma forma de naturalizar aspectos culturais de 

uma determinada sociedade. Em relação às representações presentes nos 

museus é importante observar que as exposições: 

“não somente dizem coisas sobre o passado, mas que naturalizam 
formas de ver o mundo, que legitimam, hierarquizam e ordenam 
culturas e identidades. Neste sentido, pode-se dizer que o museu é 
um espaço político de disputas de representação.” (MACHADO e 
ZUBARAN, 2013, pág. 137). 

É possível analisar que os museus são importantes espaços de disputas 

políticas, bem como outros canais de comunicação, quando observamos que 

estes podem lembrar ou esquecer símbolos e elementos de determinadas 

identidades, uma vez que os museus são espaços de comunicação e 

aprendizado. Contudo, é necessário, além de lembrar, questionar quais são os 

objetivos dessas exposições, quem as faz, quais elementos são expostos e o 

que é comunicado/ensinado, pois estas são representações selecionadas, 

construídas e interpretadas.  
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“para além da simples presença de elementos relativos aos negros 
nos museus, é importante refletirmos, em que medida esses 
elementos possibilitam mudanças nos repertórios representacionais 
mais recorrentes e em que medida contribuem para o 
reconhecimento e a valorização da História e da Cultura dos afro-
brasileiros.” (MACHADO e ZUBARAN, 2013, pág. 143). 

Nesta perspectiva Machado e Zubaran (2013) propõem uma reflexão a 

cerca dos significados que são representantes dos negros na exposição 

denominada Período Escravista do Museu Julio de Castilhos (MJC), Rio 

Grande do Sul. O MJC foi criado em 1905 com o objetivo de preservar uma 

memória regional, dessa forma:  

“as narrativas construídas no MJC estão conectadas aos perfis de 
seus diretores e às orientações políticas predominantes nos 
contextos históricos locais e nacionais do período analisado.” 
(MACHADO e ZUBARAN, 2013, pág. 145).  

As exposições presentes no MJC tinham como objetivo representar a 

elite da época e excluir os grupos marginalizados. A Sala Período Escravista foi 

inaugurada em 2003, compunha a expografia objetos de tortura usados na 

escravidão – os mesmos estavam presentes em 2013, data da pesquisa. 

Segundo as análises de Machado e Zubaran: 

De um lado, a exposição constrói a representação de um negro 
genérico, sem diferenças entre si, homogêneo, como foi estabelecido 
pela mentalidade colonialista européia. De outro lado, a exposição 
hierarquiza a cultura e ensina que os saberes da experiência negra 
não são importantes, as manifestações artísticas e culturais negras 
são negadas e silenciadas. (MACHADO e ZUBARAN, 2013, pág. 
152).  

Esses elementos utilizados para a representação do negro nos museus 

tradicionais são empregados para criar parâmetros de definição e diferenciação 

o Outro. Os museus, nessa perspectiva, “são instituições oficiais responsáveis 

pela preservação da memória nacional” (SANTOS, 2004, p.03). Segundo a 

análise de Santos, referente à administração dos museus nacionais: 

Quando nos perguntamos quem são aqueles que constroem 
narrativas que encontramos na grande maioria dos museus 
brasileiros, descobrimos que mais de 80% destas instituições são 
públicas e financiadas, em grande parte, pelo governo. (SANTOS, 
2004, p.03).  
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Essa dependência econômica traz resultados negativos, pois os museus 

acabam por se vender, servindo como canal de alienação da população, 

transmitindo uma história de quem os financia. 

É indispensável o reconhecimento da pluralidade da cultura brasileira 

pelos museus, pois dessa forma os cidadãos podem se identificar com outras 

possibilidades do ser e (re)construir as concepções dos parâmetros 

predeterminados da nação brasileira. Porquanto, nos parâmetros tradicionais, o 

Brasil não quer se ver como Brasil, pois os imigrantes implementaram um 

modelo europeu pronto, entretanto, o país, com toda a sua diversidade cultural, 

não coube dentro desses parâmetros – e nunca caberá – pois é singular. 

Segundo Santos: 

A desconstrução das narrativas presentes nos museus é recente e 
caminha concomitantemente à denúncia de que construções 
identitárias são instrumentos de poder. O tema das relações raciais 
aparece aqui, portanto, entrelaçado ao tema da história e da 
constituição da memória nacional. (SANTOS, 2004, p.03). 

O silêncio, que se refere às informações referentes à identidade de 

conhecidos intelectuais e renomados artistas negros representados nos 

museus, se esconde atrás do mito da democracia racial, “podemos nos 

identificar, diante deste quadro atual, com o personagem Drácula de Bram 

Stoker, o qual não se vê no espelho já que não possui imagem” (JUNIOR, 

2013, p, 15). Nesse caso, quando não existe representação através de um 

canal, o sujeito não identifica quem ele é dentro da sociedade. Contudo, o real 

sentido dessa ação corresponde à tentativa de induzir as massas, incluindo os 

próprios afrodescendentes, a pensar que o povo negro nunca teve produções 

culturais, históricas e políticas relevantes. 

Em grande parte dos museus brasileiros, há um tratamento não 
racial, que, aparentemente, valoriza igualmente a produção de 
brancos e negros, independentemente de cor, raça, ou origem. O 
silêncio sobre raça pode representar a predominância de um 
imaginário coletivo, comum, capaz de se impor ao conjunto de 
cidadãos, independentemente de cor, etnia ou raça. Cabe a nós, 
entretanto, investigar este imaginário comum e perceber em que 
medida ele traz hierarquia de valores e elege padrões estéticos e 
produções culturais de um segmento populacional em detrimento de 
outro. (SANTOS, 2004, p.03). 
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Os museus carregam, no imaginário social, uma percepção que estes 

são espaços sagrados, elitizados e utilizados para guardar uma importante 

herança nacional, uma herança normal aos cidadãos. Mas essa norma é uma 

construção, e quem faz esse trabalho é quem detêm o poder. Tudo que foge a 

essa normalidade é condenável e silenciado: Diferentes “raças”, gêneros, 

sexualidades, podem ser naturais, inerentes ao ser humano, mas não entram 

na concepção de normal das narrativas tradicionais.  

Os primeiros museus públicos europeus tinham como objetivo a 

formação do conceito de nação e dos parâmetros dos cidadãos, eles 

conservavam e protegiam os bens do antigo clero e da nobreza, recolhidos 

durante a Revolução Francesa. “Os museus passaram a exercer importante 

papel na construção de identidades nacionais, elegendo e legitimando a cultura 

e a história de determinados grupos e excluindo e sub-representando outros.” 

(MACHADO e ZUBARAN, 2013, pág. 139).  

De conformidade, os primeiros museus brasileiros7, que surgiram no 

século XIX, tinha o silenciamento da identidade negra como uma característica 

recorrente, uma vez que os museus brasileiros se assemelhavam aos padrões 

dos museus europeus, ao passo que, quando referente ao Outro, tinham como 

objetivo “reunir exemplares de todo o conhecimento humano em um saber 

evolutivo e classificatório tanto em relação ao seu acervo como também 

influenciando os debates nacionais referentes à formação do povo brasileiro” 

(SANTOS, 2013, pag. 100). Mas o referido debate era pautado em discursos 

racistas baseados nas teorias evolucionistas discriminatórias.  

Anteriormente, na Europa, os primeiros museus tiveram como referencia 

os gabinetes de curiosidades europeus do século XVI, nos quais, as 

renomadas coleções pertenciam à elite da época. Esses gabinetes 

possibilitaram “a construção do termo “os outros”, designando tudo o que não 

pertencia ao legado cultural europeu” (SANTOS, 2013, pag. 92). Em 

consequência nasce uma preocupação em pesquisar essas coleções tão 

diversas da realidade europeia, iniciando uma necessidade de organizar 

                                                           
7
 Museu Nacional do Rio de Janeiro (1818), Museu Paraense Emílio Goeldi (1871) e Museu Paulista 

(1893). 
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sistematicamente esses acervos, dessa forma, como instituições de pesquisas 

e, com esse caráter cientifico, seriam criados os primeiros museus. Em poucas 

palavras, é indispensável salientar que “os museus são criados enquanto 

instituições dos Estados nacionais europeus” (SANTOS, 2013, pag. 94), 

portanto, reproduzindo e disseminando os discursos predeterminados do 

governo. 

Contudo, esse cenário conservador do museu está mudando. Com o 

movimento da Nova Museologia, outras possiblidades de comunicação e 

representação são (re)pensadas, buscando a representação e o 

reconhecimento do Outro como integrante da construção da nação – 

ressaltando sua importância também na contemporaneidade. Dessa forma: 

Diversos grupos sociais começam a se dar conta de que também têm 
uma história para contar e que esta história, silenciada até então, 
precisa ser construída por meio de narrativas próprias e transmitidas 
através de práticas e instituições sociais. (SANTOS, 2004, p.04). 

Protagonizando suas histórias e preservando sua identidade, pois sem 

memória não há esperança, não existe perspectiva de futuro sem a lembrança 

do passado. Com a reformulação dos espaços expositivos, a história dos 

negros finalmente está começando a ser contada nos museus, e nessas novas 

estruturas museais então presentes: 

Três aspectos que são recorrentes nas novas propostas, 
supreendentemente, não são encontrados em museus que apregoam 
a democracia racial como traço constituinte do povo brasileiro: a 
ênfase em obras de arte de artistas negros, o resgate da importância 
de objetos de origem africana, e a desvalorização de objetos e 
imagens do tempo da escravidão. (SANTOS, 2004, p.04). 

Esta atual desconstrução das narrativas dentro de alguns museus está 

sendo produzida por seus protagonistas, afro-brasileiros, e tem como objetivo 

principal “divulgar uma nova imagem do negro para o grande público”. 

(SANTOS, 2004, p. 2).  A interpretação do passado faz o presente e, a 

reformulação do presente constrói um futuro possível.  
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CAPÍTULO 2 – Museu Correios e a filatelia 

 

2 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

Quando o assunto é o desenvolvimento dos Correios8 no Brasil, diversas 

são as especulações sobre a data correta do seu surgimento, mas a mais usual 

é a afirmação de que os correios estão diretamente vinculados às 

transformações históricas do país. Iniciando em 1500 com a primeira carta 

escrita por Pedro Vaz de Caminha; posteriormente, no Brasil colônia em 1520, 

com a descoberta das riquezas naturais do Brasil - crescendo uma emergente 

necessidade de comunicação com Portugal, D. Manuel I nomeia Luiz Homem 

ao cargo de Correio-mor.  

Não obstante, nasce oficialmente o serviço postal do Brasil no ano de 

1663, ainda no período colonial. De tal modo as transformações seguem 

acontecendo, tanto no Brasil, quanto nos correios, passando pelo período 

colonial; imperial e, em seguida, o republicano. Vale ressaltar que em 1969 

acontece uma importante mudança nos Correios; o Departamento de Correios 

e Telégrafos (DCT) se transforma na Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), os Correios deixam de ser um departamento e evoluem para 

uma importante empresa brasileira do setor público estatal9. Segundo Lopes: 

Cabe ressaltar que durante o período colonial e imperial, o modelo de 
administração público vigente era permeado pelo patrimonialismo. 
Nesse Estado patrimonialista, o aparelho administrativo operava 
como um apêndice do poder da pessoa do rei que, respaldado pela 
tradição, agia conforme suas vontades pessoais sem dissociar o 
patrimônio público do privado. A administração do Estado e toda a 
riqueza do País era uma extensão da propriedade do soberano. Os 
cargos públicos eram considerados uma doação, um favorecimento 
real, sendo em geral vitalícios. Aliás, o termo servidor tem sua origem 
na relação entre os empregados e o soberano, uma vez que os 
primeiros dedicavam sua vida ao Estado e, portanto, ao soberano, 
recebendo em contrapartida a proteção do Estado quando chegavam 
à inatividade, quando então a remuneração era transformada em 
proventos da inatividade. (FRAGA, LOPES 2009, p. 4). 

                                                           
8
 Serviço de comunicação postal que permite a distribuição de mensagens. 

9
 Histórico dos Correios no Brasil. Disponível em: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-

empresa/historia 
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Essa conjuntura política não diverge muito nos tempos atuais: quem 

detém o maior poder sobre a administração pública ainda é o Estado; existem 

normas no país que definem parâmetros sobre quase todos os “elementos” da 

sociedade - tanto no âmbito privado quanto no público; o poder público, por 

diversas vezes, trabalha mais em defesa do governo do que de fato pelos 

cidadãos; para conseguir um cargo público o sujeito tem que estar de acordo 

com todos os pré-requisitos do serviço; os cargos públicos oferecem 

estabilidade econômica e, na velhice, o direito a uma aposentadoria 

equivalente a contribuição anterior. Nesse sentido é possível observar que, no 

geral, os cidadãos que trabalham para o poder público obedecem a uma 

hierarquia. 

Em suma os Correios, um serviço do Brasil, sempre estiveram 

vinculados a quem estava no poder do país, desde a colonização até os 

tempos atuais, como um instrumento do governo, um departamento/empresa 

seguindo rigorosamente normas impostas, através de uma hierarquia. Essas 

normas podem ser adaptadas de acordo com o sistema que está vigente, 

“dependendo das características e formação do líder, há diferentes tipos de 

mensagens sendo lançadas ao grupo” (Fraga, Lopes 2009, p. 3). Esses 

elementos que determinam e fazem com que reproduzam essas crenças 

diariamente, dentro de uma empresa, é chamado de cultura organizacional, 

esta, por sua vez, estabelece uma identidade organizacional. Contudo, essas 

normas podem ser alteradas de duas formas: Através da mudança gradual, 

quando os novos valores que a sociedade reivindica são integrantes aos já 

preestabelecidos, ou uma mudança revolucionária, quando as novas 

concepções de valores são opostas às definições anteriores. Essas mudanças 

de valores acontecem, porquanto as empresas são obrigadas a se adequarem 

ao que a sociedade está vivendo no momento.  

Diante de tais pressupostos, considero os correios um relevante canal 

de análise do pensamento de quem administrava, e administra, o Brasil, ao 

passo que é possível pesquisar e analisar como essa mensagem era, e ainda 

é, exposta para a sociedade. 
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2.1 Filatelia  

O Brasil foi o segundo país emissor dos selos postais e “o terceiro a 

surgir no mundo”. (QUEIROZ, pág. 34, 1980), com o selo Olho-de-boi, lançado 

em 1843 - nos primeiros selos postais não foi utilizado a efígie10 do Imperador 

Dom Pedro II porquanto na época se tinha receio da imagem do monarca ser 

reduzida a algo banal e descartável. Abaixo segue exemplo da imagem do selo 

Olho-de-boi: 

Figura 1 - Selo olho-de-boi 

 

Fonte: Blog correios. Acesso em 06 julho de 2015. 

A palavra filatelia “define o estudo dos selos postais” (QUEIROZ, pág. 

131, 1988). Sendo feito no Brasil, em sua grande maioria, por colecionadores 

filatélicos, ao passo que o ato de colecionar selos postais surgiu desde os 

primórdios dos selos, segundo Queiroz: “O colecionismo postal deixou de ser 

um simples pasatiempo para vestir a roupagem da ciência, da arte, da cultura.” 

(QUEIROZ, pág. 131, 1988). Entretanto, é possível observar que esta prática 

consistiu, predominantemente, em uma atividade patriarcal, incentivada para 

homens e meninos. Portanto, é possível notar essa característica nos discursos 

presentes nas produções filatélicas, como por exemplo, quando Queiroz se 

dirige ao seu público alvo em sua publicação: “aos principiantes de agora, 

notadamente os meninos” (QUEIROZ, pág. 11, 1984).  

Sobre o mesmo ponto de vista: 

A palavra selo deriva do latim sigillu, primitivamente constituindo-se 
em uma peça, quase sempre metálica, gravada com armas, divisa ou 
assinatura, destinada a ser aplicada sobre documentos e demais 

                                                           
10

 Significa representação ou retrato. 
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papéis, para dar-lhes autenticidade e validade. (QUEIROZ, pág. 51, 
1980). 

Por conta da comparação com os selos postais, passou-se a ser 

utilizada a mesma denominação. Efetivamente os selos sempre tiveram relação 

direta com a economia, desde a sua criação em 1840 na Inglaterra - antes dos 

selos, o valor das correspondências era pago pelos destinatários, dessa forma, 

muitas eram entregues, mas nem todas eram aceitas e pagas. Com o objetivo 

de diminuir os prejuízos: 

Howland Hill entrega ao governo, em setembro de 1837, o seu projeto 
de reforma postal no qual preconiza, entre outras coisas, a redução 
das tarifas, que deveriam ser cobradas em função do peso, e não das 
distâncias, e o pagamento antecipado da taxa, isto é, o pagamento 
pelo remetente, e não mais pelo destinatário. (QUEIROZ, pág. 32, 
1980). 

 O fato é que com a criação dos selos os serviços postais tiveram um 

aumento significativo nos lucros, crescendo rapidamente e tornando necessária 

a concepção de outras categorias e formas de entregas. Por sua vez, para que 

essas seguissem de forma lógica e organizada, cada categoria de 

correspondência era identificada com um tipo especifico de selo.  

“verifica-se, portanto, que houve o aparecimento de novas 
modalidades e espécies de serviços postais, para as quais tornava-se 
imperiosa a adaptação do sistema de franquia e, consequentemente, 
do selo-tipo.” (QUEIROZ, pág. 66, 1980).  

 Dois exemplos de categorias são: aéreo e o comemorativo. O Selo 

Aéreo refere-se às correspondências que utilizam os serviços aéreos, “o último 

selo com a palavra “Aéreo”, emitido pelo Brasil, data de julho de 1966” 

(QUEIROZ, pág. 66, 1980), mas os Correios ainda oferecem esse serviço. E o 

Selo Comemorativo refere-se aos selos que são emitidos em comemoração a 

alguma data, fato ou vulto, considerado relevante. 

 Alguns elementos técnicos que compõem os selos são: As 

filigranas/Marca-dágua, marcas das peneiras impressas no papel, contudo as 

filigranas não aparecem mais desde 1970; os picotes, que são as diversas 

formas de separar as peças dos selos, por exemplo: corte, perfuração, 

denteação; a cor, estética utilizada como um importante poder de 

comunicação; e a goma, que é a cola do selo. À guisa de conclusão é 
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importante ressaltar que ao falarmos de filatelia outros elementos postais são 

incorporados, como: carimbos, inteiros postais11, cartas e envelopes.  

 

2.2 Memória institucional: Museu Correios  

 A nação é uma instituição, nessa perspectiva corresponde a uma 

organização com leis e objetivos específicos que são definidas por quem está 

no poder e, para que esses objetivos sejam alcançados, são utilizadas diversas 

formas de manipulação da identidade do indivíduo que compõe essa pátria, 

uma delas é através dos lugares de memória institucional. Na pós-

modernidade, as organizações buscam cada vez mais inserir seus lugares de 

memória institucional na sociedade, com o objetivo de despertar no indivíduo o 

sentimento de reconhecimento e pertencimento - uma vez que o cidadão tem 

suas individualidades, entretanto se localiza como ser social. 

Segundo Barbosa: 

(...) a Memória Institucional se apresenta como uma possibilidade de 
Comunicação Organizacional que pode propiciar a relação e o 
resgate da identidade dos indivíduos. Isso porque promove a reflexão 
acerca de valores duradouros, cada vez mais distantes da realidade 
fugaz que parece ter abarcado as organizações e os relacionamentos 
na conjuntura atual. (BARBOSA, 2010, p. 10). 

 Essa afirmação de Barbosa é intrigante, pois me questiono sobre quais 

“valores duradouros” ela está se referindo. Valores estes estabelecidos por 

quem? Acredito que temos que ter certa precaução em considerar valores 

duradouros como valores que merecem ser reaproximados, uma vez que o 

racismo, machismo e a homofobia foram valores duradores estabelecidos na 

sociedade brasileira que, com muita luta e resistência, estão sendo superados. 

 Ainda sobre a memória institucional Barbosa também afirma que: 

Memória Institucional consiste em uma (re) construção de fatos e 
acontecimentos significativos da trajetória e das experiências da 
organização, selecionados e (re) organizados com o objetivo de 
estimular o processo de (re) construção de uma identidade comum 
entre esta e seus públicos de interesse. (BARBOSA, 2010, p. 11). 

                                                           
11

 São conjuntos de elementos que utilizam selos postais, como: Cartões postais e envelopes pré-pagos. 
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 De tal modo algumas instituições acabam por construir histórias e 

predeterminar culturas, para que a sociedade possa se identificar com as 

organizações e, dessa forma, se reconhecer como membro desta. Assim sendo 

“as organizações complexas podem ser um lugar onde os indivíduos 

encontrem sentido para as suas ações” (BARBOSA, 2010, p. 11). Alcançando 

esse objetivo, a memória institucional se torna um importante campo de 

disputas políticas, pois quem por diversas vezes (re) constrói essas identidades 

institucionais não é a sociedade, mas quem já detém o poder e, essa (re) 

construção de identidade tem um impacto direto na conjuntura do sistema. No 

entanto, a sociedade também reivindica o direito de representação, porquanto 

são silenciadas quando não correspondentes ao público de interesse das 

instituições. Quando se fala na década de 1980, por exemplo, é possível 

observar que as manifestações populares foram um importante instrumento 

para impor as mudanças de postura nas organizações, pois a sociedade 

brasileira começa a exigir maiores direitos em várias esferas, uma vez que o 

Brasil estava passando por um momento decisivo, o fim da ditadura militar, que 

durou vinte e um anos. Ressaltamos também que, no final da década de 1990, 

inicia-se outro importante fator no âmbito popular, o início do processo de 

globalização através do acesso à internet.  

 Em suma, os Correios também manifestaram o interesse de preservar a 

sua memória institucional e essa iniciativa se concretizou em 1889 com a 

criação do Museu Postal, vinculado à Biblioteca Postal. Segundo Santiago 

(2013) a preocupação com a conservação da história dos correios “é uma 

iniciativa pioneira, no sentido do que hoje conhecemos como Centro de 

Memória Institucional.” (SANTIAGO, 2013, pag. 15). Ainda no período Imperial 

foi criado o Museu Telegráfico, posteriormente unificado à criação do Museu 

Postal-Telégrafo em 1931, no mesmo Decreto que foi criado o DCT. 

Posteriormente, no ano de 1946, cria-se a Comissão Filatélica, que tinha como 

objetivo “avaliar os temas a serem homenageados em selos” (SANTIAGO, 

2013, pag. 23). Essa mesma comissão criou o Museu Filatélico, em 1958, 

sendo um museu específico para a coleção de filatelia. 
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 Após a mudança de DCT para ECT, em 1980, é inaugurado em Brasília 

o Museu Postal e Telégrafo que funcionou até 2001 quando é fechado para 

reforma e reinaugurado apenas em 2012 como Museu Nacional dos Correios – 

recentemente renomeado como Museu Correios. Sua missão é: coletar, 

conservar, preservar, pesquisar e divulgar os testemunhos materiais e 

imateriais da história dos Correios no Brasil para fins de educação e lazer.  

Dessa forma, podemos observar que ao longo dos anos a memória institucional 

tem sido um ponto indispensável dentro dos Correios.  
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CAPÍTULO 3 - O negro na filatelia brasileira 

 

3  Pesquisa: Acervo filatélico do Museu Correios 

 No terceiro capítulo, analisa-se de que forma a identidade negra é 

representada no acervo filatélico do Museu Correios. No decorrer da pesquisa 

não foi possível o acesso aos selos originais, presentes na reserva técnica do 

Museu Correios, nem às fichas catalográficas, pois o Museu Correios possui 

muitos acervos e reabriu recentemente, em 2012. Dessa forma, a pesquisa 

teve como fonte principal os editais12 de lançamento dos selos, fornecidos 

pelos funcionários do Museu. 

A seleção basilar dos selos, em busca da representação da identidade 

negra, foi elaborada pela equipe de funcionários do Museu Correios, para a 

exposição - Orisun Asa: Celeiro de Brasilidade - realizada em comemoração ao 

Dia Nacional da Consciência Negra, permaneceu aberta para visitações de 

novembro de 2012 a março de 2013. A seleção dos selos para a análise dessa 

pesquisa se sucedeu a partir de três listagens: a primeira lista continha a 

pesquisa preliminar do acervo; a segunda, os selos que estavam nas quatro 

vitrines da exposição; e, por ultimo, a listagem dos selos que pertenciam a 

quatro módulos da exposição, o módulo 2A não foi informado. 

Na pesquisa feita pelo Museu Correios os módulos da exposição foram 

divididos em cinco partes; Módulo 1 - Personalidades, Módulo 2A - não foi 

informado, Módulo 2B - Saberes e Fazeres, Módulo 2C – 

Apropriações/Hibridações, Módulo 3 – Sócio Político. Todas as listas foram 

consideradas, dessa forma, com a junção das três listas, foi obtido o total de 

226 selos que representam a identidade negra, de acordo com a seleção feita 

pelo Museu Correios, alguns selos foram retirados da listagem final. Entretanto, 

foi analisado nessa pesquisa o total de 184 selos - os que não tinham editais 

não foram utilizados, pois para que houvesse um padrão de análise eram 

necessárias informações dos editais de todos os selos. Com o objetivo de 

                                                           
12

 Impresso que divulga e contêm informações técnicas dos selos postais, como: motivo, 
descrição das imagens e ano de emissão. 
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sistematizar a análise, a presente pesquisa classificou os selos em seis 

perspectivas de análise, de acordo com os motivos de lançamento: Política, 

Esporte, Religiosidade, Cultura, Personalidades Negras e Personalidades 

Brancas. Em síntese vale ressaltar a dificuldade em criar um padrão de análise, 

porquanto os editais dos selos, que contêm os dados técnicos, de acordo com 

o período de emissão, trazem diferentes informações. 

 Diante de tais pressupostos, nesta pesquisa é realizado um panorama 

geral dos selos representativos da identidade negra, ressaltando as 

singularidades de algumas representações, pois um estudo mais exaustivo que 

abarque todo o universo desses selos postais é proposta para um trabalho 

futuro, no qual poderemos exaurir o universo de possibilidades neste tema 

ofertado. 

 

3.1  Política 

Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, 
substituído pouco a pouco por outras expressões como "ciência do 
Estado", "doutrina do Estado", "ciência política", "filosofia política", 
etc, passando a ser comumente usado para indicar a atividade ou 
conjunto de atividades que, de alguma maneira, têm como termo de 
referência a pólis, ou seja, o Estado. Dessa atividade a pólis é, por 
vezes, o sujeito, quando referidos à esfera da Política atos como o 
ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos vinculadores para todos 
os membros de um determinado grupo social, o exercício de um 
domínio exclusivo sobre um determinado território, o legislar através 
de normas válidas erga omnes, o tirar e transferir recursos de um 
setor da sociedade para outros, etc; outras vezes ela é objeto, 
quando são referidas à esfera da Política ações como a conquista, a 
manutenção, a defesa, a ampliação, o robustecimento, a derrubada, a 
destruição do poder estatal, etc. (BOBBIO e MATTEUCCI e 
PASQUINO, 1998, pag. 954). 

 Deste modo, os selos pertencentes a esse tópico são compreendidos 

como representantes de medidas que visam regulamentar, divulgar, reformular, 

entre outras ações, interesses populares e governamentais que envolvem a 

gestão desse país. Compõe esse assunto o total de cinquenta e dois selos 

postais assim distribuídos: dois selos fazem parte da série Acontecimentos 

Históricos, um referente ao Sesquicentenário da Revolta da Cabanagem – 

Belém, emitido em 14 de agosto de 1985 e o outro ao Sesquicentenário da 
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Revolta da Farroupilha – Rio Grande do Sul, emitido em 20 de setembro de 

1985.  

Oito selos fazem referências às lutas políticas da população negra, lutas 

abolicionistas e contra a discriminação racial: 31 de março de 1971 - Ano 

Internacional da Luta Contra o Racismo e Discriminação Racial; 28 de 

setembro de 1971 – Centenário da Lei do Ventre Livre; 25 de março de 1984 – 

Série Centenário dos Abolicionistas Precursores: Ceará e Amazonas, com dois 

selos no mesmo edital; 12 de maio de 1988 – Série Centenário da Abolição da 

Escravatura, com dois selos; 30 de agosto de 2001 – Conferência Mundial 

Contra o Racismo; 20 de novembro de 2001 – Dia Nacional da Consciência 

Negra.  

Acredito que seja de suma importância para essa pesquisa expor 

algumas informações sobre o selo emitido em 28 de setembro de 1971 

referente ao Centenário da Lei do Ventre Livre. O desenho do selo é uma 

réplica da pintura óleo sobre tela do artista Lucilio de Albuquerque, o título da 

obra é “Mãe Preta” 13. Neste selo são representadas uma mulher negra e duas 

crianças, uma negra e outra branca. A mulher retratada, possivelmente uma 

mulher escravizada, amamenta e segura em seus braços a criança branca, 

mas observa com semblante entristecido a criança negra deitada no chão.  

Figura 2 – Selo: Centenário da Lei do Ventre Livre 

 

Fonte: Museu Correios 

                                                           
13

 Obra se encontra no Museu de Arte da Bahia. 
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O selo tem como objetivo comemorar a promulgação da Lei do Ventre 

Livre, contudo as informações do edital exalta a “caridade” da Princesa Isabel e 

do chefe de gabinete Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos. 

Sem fazer nenhuma menção da conjuntura política que era travada e as 

diversas formas de resistência pelos negros – ao passo que perpetua a 

imagem do Ser negro escravizado e passivo ao sofrimento e a representação 

da mulher negra como cuidadora dos filhos dos brancos, uma forma de 

sustento para seu próprio filho, mas que impossibilita o “cuidado direto” da 

mãe. 

Mas nos últimos quatro selos que representam o Centenário da Abolição 

da Escravatura, Conferência Mundial Contra o Racismo e o Dia Nacional da 

Consciência Negra, os discursos dos editais divergem dos anteriores, pois há 

uma valorização dos africanos e dos afro-brasileiros. O texto do edital da série 

Centenário da Abolição da Escravatura foi elaborado pela diretora do Museu da 

Abolição, Angela Sumavielle, e os textos dos editais referentes à Conferência 

Mundial Contra o Racismo e ao Dia Nacional da Consciência Negra foram 

elaborados pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça, ambos emitidos em 2001. O texto do último edital (figura 3) ressalta a 

importância do Dia Nacional da Consciência Negra, tendo como base a luta e 

resistência do povo negro, como, por exemplo, Zumbi do Palmares – que é 

denominado Herói nacional nesse documento - e o Quilombo dos Palmares, 

que abrigava mais de nove mil pessoas. A representação do selo contêm 

muitos elementos significativos, como a palavra consciência, o livro e as 

engrenagens. 

Figura 3 – Selo: Dia Nacional da Consciência Negra 

                     

Fonte: Museu Correios 
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Onze selos falam sobre crianças, cidadania e educação: 12 de outubro 

de 1979 – Ano Internacional da Criança; 25 de julho de 1983 - Campanha de 

Vacinação Infantil; 20 de novembro de 1997 – Criança e Cidadania: Direitos 

das Crianças e do Adolescente, com quatro selos; 07 de fevereiro de 2000 - 

Programa Nacional do Livro Didático; 13 julho de 2000 - Criança e Cidadania: 

10 anos de estatuto da criança e do adolescente; 03 maio de 2001 - Década de 

cultura e paz; 26 de julho 2002  – Criança Esperança; E, 20 de setembro de 

2007 - Educação para todos. 

Três selos fazem referência ao trabalho: 01 de maio de 1986 - 

Homenagem ao Dia do Trabalho; 30 de julho de 1986 – Campanha Nacional de 

Prevenção de Acidentes no Trabalho; 05 de maio de 1998 – Promoção do 

Trabalho Voluntário.  

Onze selos pertencem à série relações diplomáticas: 06 de julho de 

2010 – Série Relações Diplomática: Brasil-Malauí, com três selos; 22 de julho 

de 2010 – Série Diplomática: Brasil - Egito; 24 de outubro de 2010 – Série 

Relações Diplomática: Brasil-Zâmbia, com seis selos; 29 de agosto de 2011- 

Série Relações Diplomática: Brasil – Bélgica. 

 Nove selos falam sobre a diversidade étnica e cultural brasileira: 28 de 

novembro de 1972 – Série: Desenvolvimento Nacional, com quatro selos; 03 de 

maio de 1974 – Formação da Etnia Brasileira e Correntes Migratórias, com dois 

selos; 22 de abril de 1999 – Comemoração do 5º Centenário do Descobrimento 

do Brasil: Pró-LUBRAPEX 2000; 09 de outubro de 2001 – Dia Mundial dos 

Correios: O diálogo entre as civilizações; 21 de maio de 2006 - Dia Mundial da 

Diversidade Cultural para Diálogo e o Desenvolvimento.  

 No edital do selo que representa o 5º Centenário do Descobrimento do 

Brasil, há alguns pontos questionáveis. Na definição das crianças 

representadas, o povo europeu é mencionado como imigrantes, os índios como 

originalmente “brasileiros”, no entanto os negros são mencionados como 

“Escravos Africanos”, dando a entender que escravos e negros são sinônimos 

ou se complementam de alguma forma. 
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Os oito últimos selos desse tópico abordam diversos temas: 20 de 

dezembro de 1972 – Série: A Terra e o Homem; 26 de agosto de 1974 – 

Emissão: Bloco Lubrapex 74; 11 de março de 1981 – Bloco Cinquentenário da 

Criação do DCT, com dois selos; 13 de maio de 1997 – Direitos Humanos: 

Direito de Todos; 25 de maio de 2000 – Dia da África; 08 de março de 2002 – 

Dia Internacional da Mulher; 20 de maio de 2003 – Independência do Timor 

Leste. 

 

3.2  Esportes 

 Na história desse país sempre houve resistência em reconhecer que os 

negros são capazes de desenvolver diversas habilidades como qualquer ser 

humano, independente da raça - refutando o determinismo biológico. Nos 

esportes esse pré-conceito também está presente. É possível analisar o 

racismo dentro das práticas esportivas utilizando como exemplo o esporte com 

maior popularidade no Brasil, o futebol.  

Na segunda metade do século XIX, o esporte teria chegado ao País 
por meio de filhos de imigrantes ingleses e, por isso, era praticado 
exclusivamente em clubes que reuniam as elites das sociedades das 
principais cidades brasileiras. (HELAL e TEIXEIRA, pag. 77, 2011). 

Os brancos da época não queriam se igualar aos negros em qualquer 

âmbito, incluindo uma disputa esportiva. Diante de tais pressupostos doze 

selos compõem este tópico. 

O primeiro selo faz referência ao salto triplo: 22 de dezembro de 1975 – 

Salto Triplo. Este selo não especifica qual atleta é representado, no entanto 

cinco atletas são citados no edital, três brasileiros negros e dois estrangeiros 

brancos. Acredito que o atleta representado deva ser João Carlos de Oliveira, 

por ter vencido o VII Jogos Pan-Americanos do México e ter alcançado um 

novo recorde mundial, no mesmo ano da emissão do selo. 

Um selo compõe a emissão: 13 de abril de 1984 - Série XXIII 

Olimpíadas: Los Angeles 1984. Seis selos compõem esse edital, contudo 

apenas um representa uma pessoa negra, na modalidade 110m sobre 
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barreiras, mesmo havendo atletas negros sendo citados em todas as 

modalidades.  

Dez selos falam sobre o futebol: 04 de agosto de 1970 – Tri – 

Campeonato Brasil: Detentor definitivo da Taça Jules Rimet, com dois selos; 13 

de junho de 1974 – Bloco Copa do Mundo 74; 29 de agosto de 1987 – Série 

Clubes de Futebol: Campeões da Copa Brasil; 20 de abril de 2001 - Clubes 

Brasileiros Campeões da Libertadores: Santos Futebol Clube; 21 de agosto de 

2001 - Clubes Brasileiros Campeões da Libertadores: Club de Regatas Vasco 

da Gama; 26 de agosto de 2001 - Clubes Brasileiros Campeões da 

Libertadores: Sociedade Esportiva Palmeiras; 23 de novembro de 2001 - 

Clubes Brasileiros Campeões da Libertadores: Clubes de Regatas do 

Flamengo; 16 de dezembro de 2001 - Clubes Brasileiros Campeões da 

Libertadores: São Paulo Futebol Clube; 30 de outubro de 2005 - Futebol 

Feminino. 

É indispensável destacar três aspectos dos selos analisados nesta 

categoria: Apenas o selo de 30 de outubro de 2005 representa a mulher negra 

no futebol. A única descrição do selo escrito por um negro neste tópico foi no 

edital 09, selo lançado em 20 de abril de 2001, homenageando o Santos 

Futebol Clube, o texto foi escrito pelo jogador Pelé. O último selo destacado foi 

o pertencente ao edital nº 24, emitido em 21 de agosto de 2001, em 

homenagem ao Club de Regatas Vasco da Gama. Este edital foi o único que 

fez menção à questão racial dentro do futebol - se orgulhando por ter sido o 

primeiro a aceitar atletas negros em seu time e lutar contra a discriminação 

racial dentro dos campos de futebol. Realmente é possível destacar o 

importante papel que a equipe do Vasco da Gama teve na resistência contra o 

racismo dentro do esporte. No campeonato carioca de 1923 “a equipe do 

Vasco da Gama seria formada por negros, mulatos e brancos e, pela primeira 

vez, um time com esta miscigenação racial conquistara o título da cidade” 

(HELAL e TEIXEIRA, pag. 78, 2011), para a indignação da elite brasileira e dos 

clubes tradicionais da época. 

Retirei três selos desse tópico que estavam na lista elaborada pelo 

Museu Correios: O primeiro selo compõe o edital 54 de 1970, referente ao tri – 
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campeonato Brasil, representando o jogador Belini levantando a taça, um 

homem branco. O segundo selo emitido em 19 de março de 1982; referente ao 

XII Campeonato Mundial de Futebol, apesar de três selos estarem presentes 

nesse edital nenhum retrata jogadores negros. O terceiro selo emitido em 23 de 

junho de 1985 referente ao XIII Campeonato Mundial de Futebol. O desenho, 

feito por Jorge Eduardo, apresenta um jogador negro em terceiro plano, mas no 

recorte do selo que foi impresso, o jogador negro não aparece, conforme a 

figura 4. No edital só há menção da disputa de bola retratada pelas pernas dos 

dois primeiros jogadores brancos. 

Figura 4 – Edital nº 18: XIII Campeonato Mundial de Futebol 

 

Fonte: Museu Correios 
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3.3  Religiosidade 

O candomblé, uma das religiões de matriz africana, conserva relações 

diretas com a memória da comunidade negra e com a identidade de seus 

antepassados africanos. Dentro dessa comunidade as práticas de memória se 

perpetuam através da fé e da cultura, quando inseridos na religiosidade do 

candomblé, na família de santo, a forma de ensino se dá através da oralidade, 

transmitida dos mais velhos para os mais novos, pois “uma das principais 

marcas da grande maioria das culturas africanas que chegaram ao Brasil é a 

oralidade”. (BOTELHO e NASCIMENTO, 2012, p.75). No candomblé todos os 

membros desempenham funções importantes, mesmo diferenciadas.  

Dessa forma Botelho e Nascimento afirmam: 

Que os candomblés serviram e servem para a preservação da 
herança religiosa e cultural africana e que estiveram sempre atuantes 
na luta do povo negro, resistindo à opressão, à dominação e à 
exclusão, buscando um espaço de valorização da particularidade 
negra no patrimônio cultural brasileiro. (BOTELHO e NASCIMENTO, 
2012, p.76). 

Identidade, memória, cultura, religiosidade, em suma, as relações 

sociais seguem a dinâmica dos indivíduos que compõem a sociedade. Os 

indivíduos, por sua vez, estão em constante transformação. Dessa forma, as 

religiões de matriz africana presentes no Brasil não são as mesmas praticadas 

na África, uma vez que sofreram adaptações e influências de diversos 

elementos externos e, por que não, internos, que são incorporados com o 

tempo. O candomblé que atualmente está presente no Brasil, teve influência de 

diversos povos e de diferentes países do continente africano.  

Em suma, é necessário abrir espaços para que as religiosidades de 

matrizes africanas possam falar delas mesmas, sem ser vitimas de preconceito 

e, assim sendo, acabando com interpretações pejorativas, negativas e 

folclorizadas, “sem, no entanto, violar a dinâmica da oralidade e da restrição de 

informações que têm as religiões de matrizes africanas no Brasil” (BOTELHO e 

NASCIMENTO, 2012, p.75). O combate à intolerância religiosa se faz 

necessário na sociedade brasileira - um país teoricamente laico. Portanto,se 
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espera que os indivíduos possam reconhecer e assumir heranças do povo 

africano no Brasil colonizado.  

Como foi possível analisar, desde 1843, data da criação do primeiro selo 

postal brasileiro, foram localizados apenas três selos que representam as 

divindades religiosidades de matriz africana. Os referidos selos fazem parte da 

emissão série Indumentárias de Orixás, lançados em 21 de agosto de 1982. 

São representados os orixás Xangô, Iemanjá e Oxumarê (figura 5).  

Figura 5 – Selo: Série Indumentárias de Orixás 

 

Fonte: Museu Correios 

Divindades que auxiliam uma “divindade maior” criador de tudo e de 

todos, uma ponte com a humanidade. Do mesmo modo, cada divindade tem 

uma função “nesse plano”, com características distintas, “cada uma das 

divindades possui uma ritualística que inclui comida especial, interdições, 

roupas, insígnias, cores e cantos característicos” (BOTELHO e NASCIMENTO, 

2012, p.77). Xangô é a divindade dos trovões, é muito justo e defende as 

pessoas. Iemanjá “alimenta seus filhos com seus seios fartos reinando na 

vastidão das águas dos mares, é a grande mãe feiticeira”. (BOTELHO e 

NASCIMENTO, 2012, p.80). E Oxumaré  

cria a grande aliança entre o céu e a terra, reafirmando o 
compromisso entre os seres humanos e as divindades. É a grande 
serpente que se figura no arco-íris e transporta a Água do céu para a 
terra.” (BOTELHO e NASCIMENTO, 2012, p.79).  

Nos selos postais, Xangô é representado com vestimentas vermelhas, 

laranja ao fundo da imagem e, segurando um machado de duas laminas, que 

significa justiça. Iemanjá possui vestimenta azul claro e branco, com fundo 
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verde; tem o rosto coberto e um leque de metal nas mãos. Oxumarê é retratado 

com vestimentas amarelas, verdes e azuis, com azul ao fundo. Em suas mãos 

carrega duas cobras de metal, que simbolizam o feminino e o masculino, 

referentes ao seu gênero. Quem faz essas representações é o artista plástico 

Darlan Manoel Rosa. O texto descritivo do edital foi produzido pela Doutora 

Yeda Antonita Pessoa de Castro. 

 É importante questionar e refletir quanto ao levantamento sobre os selos 

postais que representam a identidade negra, porque apenas três selos retratam 

divindades pertencentes às religiosidades de matriz africana - nutrindo uma 

diferença absurda referente à representação do catolicismo. 

 

3.4  Cultura 

A análise da cultura de uma formação social exige uma reconstituição 
da realidade, que é elaborada a partir da consciência que dela têm os 
portadores da cultura. (DURHAM, 2004, pág. 231). 

 Setenta e oito selos compõem esse tópico: três selos retratam a 

gastronomia do povo negro: 01 de junho de 1998 – Gastronomia: Cultura 

Culinária/Feijoada; 21 de março de 2000 - Série Pratos Típicos: Moqueca 

Baiana e Capixaba, com dois selos. E, Cinco selos representam as lendas 

populares: 28 de setembro de 1996 – IX Exposição Filatélica Brasileira: Boitatá; 

28 de março de 1974 - Série Lendas Populares Brasileiras, com quatro selos. É 

possível observar que Zumbi e Chico Rei são retratados, nos selos emitidos em 

1974, como lendas populares, negando, não inocentemente, a existência 

desses heróis nacionais, símbolos da luta e inteligência do povo negro. Quatro 

selos representam o teatro e o cinema brasileiro: 20 de agosto de 1976 - Teatro 

Popular no Brasil, com três selos; 24 de julho de 1998 - Cem Anos do Cinema 

Brasileiro: Chanchada. 

Quatro selos retratam trajes típicos: 12 de outubro de 1996 – Trajes 

Típicos Nacionais: Baiana e Vaqueiro, com dois selos; 08 de fevereiro de 2007 

– Trajes Típicos de Carimbó e do Frevo, com dois selos (figura 6). 

 



49 
 

Figura 6 – Selo: Trajes Típicos de Carimbó e do Frevo 

 

Fonte: Museu Correios 

Seis selos falam sobre literatura de cordel, literatura infantil e 

quadrinhos: 11 de novembro 1993 – 2ª Bienal Internacional de Quadrinhos, 

com quatro selos; 30 de maio de 1979 - Dia do Livro Infantil: João Bolinha; 15 

de junho 2005 – Literatura de Cordel. São retratados quatro quadrinhos nos 

selos emitidos através do edital nº 21 de 1993: Nhô-Quim, Benjamin, 

Lamparina e Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Curiosamente os quatro quadrinhos 

possuem um teor totalmente preconceituoso. O texto do edital nº 7, 

pertencente ao selo referente à literatura de cordel, foi escrito por Gilberto Gil, 

homem negro, na época Ministro da Cultura.  

Cinco selos retratam a arte negra e cinco selos representam negros em 

quadros de artistas brancos: 14 de janeiro de 1977 – II Festival de Artes e 

Cultura Negra e Africana, com três selos; 15 de setembro de 1979 – Série 

Pinturas do Rio de Janeiro do Século XVIII: III Expo. Mundial de Filatelia 
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Temática; 18 de maio 1980 – Série Museus de arte do Brasil: Portinari; 28 de 

março de 2004 – Série Obras Desaparecidas de Candido Portinari, com três 

selos; 27 de março 2006 – A Arte Urbana dos Grafiteiros; 11 de setembro de 

2006 - Lubrapex 2006: A Arte Urbana dos Grafiteiros. 

A série dos selos referentes ao II Festival de Artes e Cultura Negra e 

Africana (figura 7) foi lançada com o objetivo de divulgar o festival, que ocorreu 

em Kaduna e Lagos, Nigéria. No presente edital afirma-se que o Brasil teve 

muitos lucros com o “elemento” negro na formação da sua etnia. São 

representadas reproduções da Máscara - Peitoral de Benin e obras dos artistas 

brasileiros Agnaldo Manoel dos Santos e Geraldo Teles de Oliveira. 

 

Figura 7 – Selo: II Festival de Artes e Cultura Negra e Africana 

 

Fonte: Museu Correios 

 

O texto do edital referente à arte urbana dos grafiteiros foi elaborado 

pela CUFA – Central Única das favelas. Não foi possível identificar os artistas 

que assinaram com o nome de Akuma e Mello. 
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Figura 8 – Selo: A Arte Urbana dos Grafiteiros 

 

Fonte: Museu Correios 

Seis selos representam a arte barroca no Brasil, esculturas, arquitetura e 

entalhes: 05 de novembro de 1973 – O barroco no Brasil, com três selos; 15 de 

setembro de 1979 – I exposição Internacional de Filatelia Clássica: Série 

Chafarizes, com dois selos; 09 de novembro de 2001 – Bens Inscritos na Lista 

do Patrimônio Mundial: Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. 

. Vinte nove selos fazem referências a festas, danças e lutas: 29 de 

dezembro de 1969 – Carnaval, com três selos; 02 de fevereiro de 1970 – 

Carnaval; 18 de fevereiro de 1972 – Série Manifestações Populares, com três 

selos; 06 de agosto de 1972 – Série folclore: Capoeira; 20 de agosto de 1977 – 

Folclore Brasileiro: Cavalhada, com três selos; 22 de agosto de 1981 – Série 

Folguedos e Bailados Populares, com três selos; 09 de fevereiro de 1983 – 

Série Carnaval Brasileiro, com quatro selos; 08 de fevereiro de 1991 – Série 

Carnaval Brasileiro, com três selos; 11 de junho de 1995 – Série festas 

Juninas, com dois selos; 12 de fevereiro de 2004 – Bairro da Lapa/RJ; 15 de 

junho de 2006 - Ano do Brasil na França: Choro; 15 de agosto de 2005 – 

Samba-de-roda do Recôncavo Baiano; 16 de agosto de 2005 - Emissão 
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Conjuntura Brasil-Cuba: Samba; 02 de fevereiro de 2008 – Série América: 

Tambor de Crioula; 25 de maio de 2009 – Roda de Capoeira. 

 Onze selos falam sobre instrumentos musicais: 22 de agosto de 1978 – 

Série Folclore Brasileiro: Instrumentos Musicais, com três selos; 20 de 

setembro de 2001 – Série Instrumentos Musicais, com sete selos (figura 9); 22 

de agosto de 2006 – Emissão Mercosul: Viola de Cocho. 

No edital dos selos referentes aos instrumentos musicais, emitido em 20 

de setembro de 2001, o autor e artista Nelson Inocêncio foi o único homem 

negro a elaborar a arte do selo e escrever o motivo do mesmo. Inocêncio 

enfatiza a importante contribuição da cultura africana e indígena para a atual 

música brasileira.  

Figura 9 – Selo: Série Instrumentos Musicais 

 

Fonte: Museu Correios 
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3.5     Personalidades negras 

 O negro que conquista uma ascensão social traz significados que vão 

muito além do individualismo, pois cada passo é uma vitória coletiva e, histórica 

em um país como o Brasil com tantas desigualdades raciais. Nesse sentido, 

com o objetivo de silenciar e apagar a identidade negra, diversas 

personalidades negras foram esquecidas e/ou invisibilizadas, como Zumbi dos 

Palmares, que até pouco tempo era considerado um personagem do folclore 

brasileiro, uma lenda popular. Outro exemplo é o Wole Sovinka, segundo 

Cardoso:  

O prêmio Nobel africano, se é negro, não tem tradução para a língua 
portuguesa do Brasil. O nigeriano Wole Sovinka é quase um 
desconhecido entre nós. Prêmio Nobel de Literatura de 1986, perto já 
de completar vinte anos, seu infortúnio editorial faz escárnio dos 
acordos culturais que assinamos com os mais diferentes países 
africanos nesse período. (CARDOSO, 2004). 

Há uma relutância presente na conjuntura brasileira em substituir o 

discurso - disseminado nas mídias e enraizado na sociedade - ligado à imagem 

do negro passível ao sofrimento, desumanizado e perigoso, por um negro 

sobrevivente, guerreiro, inteligente, crítico e acima de tudo um Ser Humano. 

Em primeiro lugar, é necessário que a sociedade brasileira encare o 

racismo de frente e o assuma - uma vez que seja compreendido que vergonha 

de nossos antepassados é diferente de luto. O empoderamento dos negros é 

um importante passo para acabar com a discriminação racial no Brasil. Alterar 

o Olhar da sociedade brasileira, em relação à diversidade e, em conformidade, 

incentivar a mudança de perspectiva, simples, mas significativa, no qual o 

negro não seja mais visto como um sinônimo de escravo, mas um significante 

de resistência e perseverança, em suma, um sobrevivente de uma guerra que 

ainda está sendo travada diariamente. 

Diante de tais pressupostos, as personalidades negras que foram 

homenageadas nos selos postais foram: Adhemar Ferreira da Silva, Alfredo da 

Rocha Vianna Junior – Pixinguinha, Antônio Francisco Lisboa – o Aleijadinho, 

Clementina de Jesus, Cruz e Souza, Joaquim Maria - Machado de Assis, José 

do Patrocínio, Lima Barreto, Maria da Conceição Nazaré - Mãe Menininha do 
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Gantois, Edson Arantes do Nascimento – Pelé, Imperador da Etiópia Hailé 

Selassié I e Zumbi dos Palmares. Ao passo que vinte dois selos fazem parte 

desse tópico. 

 Três selos retratam o renomado escritor Machado de Assis: 01 de 

novembro de 1940 – Centenário do Nascimento de Machado de Assis; 28 de 

setembro de 1958 – Cinquentenário da Morte de Machado de Assis; 26 de 

outubro de 1989 – Dia do Livro: Série Literatura Brasileira. 

 Dois representam Cruz e Souza: 19 de março de 1998 - Centenário da 

Morte de Cruz e Souza; 07 de agosto de 2012 – Emissão Conjunta 

Brasil/Portugal: A Força da Língua Portuguesa. 

 Três selos retratam músicos brasileiros negros: 19 de outubro de 1993 – 

Série Compositores Brasileiros: Pixinguinha; 23 de abril de 1997 – Centenário 

do Nascimento de Pixinguinha; 11 de março de 1998 – Série América 

98/Mulheres: Clementina de Jesus. 

 Dois selos homenageiam atletas: 28 de novembro de 1969 – Milésimo 

Gol do Pelé; 28 de setembro de 2002 – Série Personalidades Brasileiras: 

Adhemar Ferreira da Silva. 

 Doze selos homenageiam pessoas que resistiram ao racismo em 

diversas áreas, aspectos e épocas na sociedade brasileira: 09 de outubro de 

1958 – Centenário do Nascimento de José do Patrocínio; 11 de janeiro de 1961 

- Visita de S. Majestade Imperador da Etiópia Hailé Selassié I; 29 de dezembro 

de 1980 – Série Arte Brasileira: Homenagem a Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho, com seis selos; 13 de maio de 1981 – Centenário do Nascimento 

de Lima Barreto; 10 de fevereiro de 1994 – Centenário do Nascimento da Mãe 

Menininha do Gantois; 20 de novembro de 1995 - 300 Anos da Morte de Zumbi 

de Palmares. 

Sobretudo, os detalhes de quatro selos chamam a atenção: o primeiro 

selo é o referente ao Centenário do Nascimento de José do Patrocínio, emitido 

em 1958. Na descrição do selo é ressaltado que José Patrocínio é iluminado 

pela imagem “inspiradora do ideal abolicionista”, retratada por uma mulher 
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branca flutuando e falando no ouvido do jornalista. Esta imagem é um replica 

da tela do artista Rodolfo Amoedo. 

O segundo selo homenageia a Mãe Menininha. Do Gantois, a imagem 

do selo traz representado o rosto da mãe menininha juntamente com um Orixá 

e diversos elementos simbólicos da cultura negra, como por exemplo, a 

Quartinha. 

Figura 10 – Selo: Centenário do Nascimento da Mãe Menininha Do 

Gantois 

 

Fonte: Museu Correios 

O terceiro selo, emitido em 20 de novembro de 1995, em homenagem 

aos 300 Anos da Morte de Zumbi dos Palmares, foi feito pelo artista Rui de 

Oliveira, segundo artista negro identificado, que tenha autoria nos desenhos 

dos selos postais analisados. De conformidade com a descrição do selo feita 

por Nei Lopes, homem negro, representante da Fundação Cultural Palmares. 

Nei Lopes faz breves considerações sobre o herói nacional Zumbi dos 

Palmares, os horrores vividos pelos Africanos e seus descendentes na 

escravidão e da resistência do Estado autônomo Quilombo Palmares.  
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Figura 11 : Edital nº 26: 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares 

 

Fonte: Museu Correios 

No quarto selo emitido em 9 de março de 1998 referente ao centenário 

da morte de Cruz e Souza, na descrição do edital é evidenciado que a artista 

Stela Kaz coloca o rosto de Cruz e Souza em primeiro plano (figura 12) como 

uma forma de popularizar a imagem do poeta, que teve seu trabalho 

desvalorizado devido ao racismo. E, para finalizar, a descrição do selo 

referente ao Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, foi escrito pelo 

atleta Joaquim Cruz, homem negro. 

Figura 12 : Selo: Centenário da Morte de Cruz e Souza 

 

Fonte: Museu Correios 
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3.6     Personalidades brancas 

 Esse tópico tem um total de dezessete selos, nos quais, à guisa de 

conclusão, representam as seguintes características: não é feita nenhuma 

menção à imagem ou a identidade do povo negro representado; a imagem do 

branco é representada com um Ser misericordioso e superior frente à barbárie 

dos negros; ou/e os negros são representados de uma forma estereotipada e 

racista. 

Dois selos são referentes ao Gilberto Freyre: 20 de janeiro de 1984 - 

Cinquentenário da Publicação de Casa-Grande e Senzala; 24 de março de 

2000 - Centenário do Nascimento de Gilberto Freyre. Resumidamente, possuo 

muitas inquietações quanto à utilização demasiada dos argumentos desse 

autor – muitas vezes reproduzidos pela comunidade negra - presentes na obra 

Casa Grande & senzala. É importante tomar precações para não reproduzir 

mais do mesmo. Segundo Gomes  

Essa visão idílica, não realista e ao mesmo tempo autoritária sobre as 
relações raciais no Brasil foi muito útil para as elites do poder, 
sobretudo, nos momentos históricos em que o país viveu sob regimes 
ditatoriais. Era conveniente para o poder e para o Estado autoritário 
divulgar para o Brasil e para o mundo uma visão romântica das 
relações raciais aqui existentes, camuflando o racismo e a profunda 
desigualdade histórica vivida por negros, índios e brancos em nossa 
sociedade. (GOMES, pag. 58, 2002). 

É importante compreender que o cerne da questão não é falar sobre a 

questão racial, mas o que falar sobre a questão racial.  

 Quatro selos homenageiam pessoas brancas, mas reproduzem 

produções que retratam pessoas negras: 06 de novembro de 1969 – 

Bicentenário de Nascimento de Jean Baptiste; 13 de abril de 1970 – Pintor 

Jean Baptista Debret; 12 de outubro de 1973 – Literatura Infantil: Homenagem 

a Monteiro Lobato; 16 de setembro 1997 – 100 Anos do Nascimento de Di 

Cavalcanti. 

A obra Cena de Carnaval de Debret, que é reproduzida no selo postal de 

1970, retrata pessoas negras com semblantes felizes pintando o rosto de 

branco.  
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Figura 13 – Selo: Pintor Jean Baptista Debret 

 

Fonte: Museu Correios 

O edital que homenageia Monteiro Lobato é composto por seis selos, no 

qual, um selo retrata a Tia Nastácia. O autor é considerado, segundo o edital nº 

135 do presente selo, como “o maior vulto da literatura infantil brasileira”, a 

descrição do edital é assinada pela diretora da época do Instituto Nacional do 

Livro. Diante de tais pressupostos é necessário refletir sobre o que é ensinado 

para as crianças, pois se uma das maiores referências de literatura infantil 

brasileira naturaliza o racismo através da imagem de Tia Nástacia - mulher 

negra estereotipada e inferiorizada em relação a sua identidade - e dissemina o 

preconceito para as crianças e jovens desse país, como será possível 

reconstruir um futuro sem discriminação? Nesse sentido, a lei 10.639, outra 

vitória do movimento negro, traz uma proposta de alteração no cenário atual da 

educação brasileira. No entanto, mesmo aprovada a lei que inclui o ensino da 

história e cultura do continente Africano para o ensino fundamental e médio, o 

ensino formal continua reproduzindo a mesma perspectiva racista para as 

crianças e jovens brasileiros.  

Na ilustração do selo tia Nastácia é representada com um avental e duas 

panelas, desempenhando os afazeres de empregada doméstica, junto com a 

inexistência de sua vida fora deste ambiente, simbolizando o racismo contra a 

mulher negra. 
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Figura 14 – Selo: Homenagem a Monteiro Lobato 

 

Fonte: Museu Correios 

Sete selos homenageiam pessoas brancas que representavam alguma 

influência a favor do abolicionismo: 14 de março 1947 – Centenário do 

Nascimento do Poeta Antônio Castro Alves; 30 de agosto de 1949 - Centenário 

do Nascimento do Embaixador Joaquim Aureliano Nabuco de Araújo; 11 de 

maio de 1952 – 1º Centenário do Telégrafo Elétrico no Brasil: Eusébio de 

Queiroz; 29 de julho de 1996 - 150 anos do Nascimento da Princesa Isabel: A 

Redentora; 14 de março de 1997 - 150 anos do nascimento de Castro Alves; 

19 de agosto de 1999 - 150 anos do Nascimento de Joaquim Nabuco e Ruy 

Barbosa, com dois selos. 

“A Princesa Isabel – A Redentora”. No edital do presente selo nada é 

mencionado sobre as lutas políticas travadas ao longo de todos os anos de 

escravidão pelo povo negro, nem as diversas pressões politicas que a 

monarquia estava sofrendo. No selo, referente aos 150 anos do nascimento de 

Castro Alves, é representado o rosto de Castro Alves, ao lado dele está escrito 

“O Poeta da Liberdade” e, abaixo uma pessoa negra amarrada em uma árvore 

apanhando de outro homem negro. A imagem do selo não é muito nítida, mas 

é possível notar que os negros são retratados como inerentes ao sofrimento e 

Castro Alves como um ser superior. O desenho foi feito por Martha Poppe. 
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Figura 15 – Edital nº 3 : 150 anos do nascimento de Castro Alves 

 

Fonte: Museu Correios 

 Três selos fazem referência a brasileiros brancos que descendem de 

pais mestiços: 26 de abril de 1977 - Compositores Brasileiros: Chiquinha 

Gonzaga; 09 de fevereiro de 1978 - Homenagem à fosca de Carlos Gomes: 

Bicentenário do Scala de Milão; 11 de julho de 1986 - Sesquicentenário do 

Nascimento de Antônio Carlos Gomes.  
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O presente trabalho compreende que o preconceito racial presente no 

Brasil é um preconceito de marca e não de origem, pela miscigenação do povo 

brasileiro. Desta forma, Nogueira afirma que “onde o preconceito é de marca, 

serve de critério o fenótipo ou aparência racial” (NOGUEIRA, pag. 293 2006). 

Dessa forma contrapondo a seleção feita pelo Museu Correios, onde eles 

consideram esses brasileiros descendentes de africanos como negros, mesmo 

não apresentando essas características fenótipos. 

O último selo desse tópico, emitido em 13 de marco de 1993, 

homenageia a irmã Dulce. Um menino negro é retratado na composição do 

selo, mas o mesmo não é mencionado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Depois da análise, chegamos à conclusão de que grande parte da 

representação da identidade negra no acervo filatélico do Museu Correios 

expõe a mesma base de representações e discursos racistas e estereotipados 

utilizados pelos outros canais de comunicação, como os museus tradicionais e 

a mídia - salvo pouquíssimas exceções. Primordialmente, a representação do 

negro nos selos postais é quase inexistente, devemos nos atentar para esse 

fato, pois o silêncio/esquecimento também é uma forma de comunicação. O 

catálogo filatélico de 2013, edição 58º, atualizado até 2012, apresenta mais de 

11.500 imagens coloridas, a grande maioria são selos, com base nessa 

publicação é possível analisar a significativa discrepância referente à 

quantidade de selos postais que representam os negros, não chegando a 230 

selos, de acordo com a seleção elaborada pela equipe do Museu Correios.  

Os poucos selos que representam a identidade negra, são (re)produções 

elaboradas para agradar quem financiava e estava à frente do departamento e, 

posteriormente, da grande empresa Correios, correspondendo as regras do 

sistema político. Os negros, na maioria dos selos brasileiros, foram 

reproduzidos de forma estereotipada pelos artistas, no qual é importante 

salientar que na presente pesquisa foram encontrados apenas dois artistas 

negros que elaboraram a arte dos selos, dessa forma, não são negros 

retratando suas culturas, memórias e identidades, mas a perpetuação do 

Outro, da análise distanciada, produzindo por diversas vezes mais do mesmo. 

Soma-se a isto as representações dos selos postais que silenciam as 

religiosidades de matriz africana, os quais na presente pesquisa, mesmo tendo 

como objetivo de análise a representação da identidade negra, foram 

encontrados mais elementos das religiosidade europeias, como arquitetura de 

igrejas católicas e santos – muitas dessas obras referenciadas porquanto foram 

feitas por artistas negros, do que elementos das religiosidades de matriz 

africana. Assim, como alguns selos que pertencem aos tópicos Política e 

Personalidades Brancas, onde é exaltada a “caridade e bondade” de 

personalidades históricas como a Princesa Isabel e o poeta Castro Alves, 

silenciando as lutas políticas travadas pelas lideranças negras.  
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Em suma, as representações dos negros nos selos postais brasileiros 

desde a sua criação é quase inexistente e, muitos dos selos analisados têm 

representações racistas, pejorativas e depreciam a imagem do Ser Negro.  

Os museus são importantes espaços educativos que (re)produzem o real, 

cabe aos museus desconstruir e questionar representações preconceituosas 

normalizadas.  

“Assim, os museus tanto podem atuar hierarquizando culturas e 
identidades, quanto contribuindo para colocar em circulação 
representações alternativas sobre diferentes grupos sociais, étnicos-
raciais e culturais, sobre suas memórias, histórias e culturas.” 
(MACHADO e ZUBARAN, 2013, pág. 138.) 

Sobre o mesmo ponto de vista o Museu Correios está mostrando uma 

nova proposta, desconstruindo as concepções homogenias do Africano e 

mostrando outras possibilidades de representação. Em 2012, o Museu Correios 

inaugurou a exposição “Orisun Asa: Celeiro de Brasilidade”, onde foram 

expostos os selos postais que representam a identidade negra. 

Concluímos que as instituições museológicas podem oferecer inúmeras 

possibilidades de representações, sendo possível estimular narrativas que 

transformem esses espaços em locais mais inclusivos e plurais, abarcando 

outras possibilidades de memória, identidade e cultura. Visibilizando os negros 

de diversas maneiras e promovendo, através de ações culturais, a igualdade 

racial - como, por exemplo, em rodas de memórias e em exposições sobre 

elementos culturais de países da África. Dessa forma retirando a ideia 

homogênea do continente africano e expondo que os negros tinham Histórias 

antes da escravidão e que fazem parte do Brasil contemporâneo. Ensinando, 

dessa forma, a valorização do Ser Negro e ressaltando que Luto é diferente de 

Vergonha. 
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