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RESUMO 

 

Esse estudo tem a ideia de analisar a memória postal e a flutuação econômica ocorrida entre 

1956 e 1963 a partir dos selos postais comemorativos brasileiros. Nessa época o Brasil foi 

governado pelos presidentes: Juscelino Kubitschek (1956 a 1961), Jânio Quadros (1961) e 

João Goulart (1961 a 1964), na qual, eles viveram momentos distintos, tanto no aspecto 

positivo como no caso de crescimento da economia, como no aspecto negativo em relação a 

instabilidade da inflação. A pesquisa foi bibliográfica, por meio de revisão de literatura 

especializada nas áreas de Ciência da Informação, Economia, Filatelia, e documental, sob 

uma perspectiva de análise dos selos postais comemorativos emitidos no escopo temporal 

estabelecido. De uma amostra de 3.570 selos postais comemorativos brasileiros emitidos 

pelos Correios do Brasil, foi identificada uma amostra de 133 selos postais, do quais alguns 

são ilustrados no artigo. Como resultado, foi possível identificar uma forte correlação entre os 

motivos de emissão dos selos postais comemorativos e algumas efemérides de caráter 

político-econômico no período analisado. A pesquisa apontou, nas áreas de conhecimento 

revisadas, uma incipiente produção bibliográfica científica que caracterizou, por um lado certa 

originalidade e, por outro, certa dificuldade com relação a recuperação de conteúdos sobre o 

tema proposto. 

 

Palavras-chave: Economia. Memória. Selo Postal. Filatelia. 

ABSTRACT 

 

This study has the idea of analyzing the postal memory and the economic fluctuation that 

occurred between 1956 and 1963 from the Brazilian commemorative postage stamps. At that 
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time Brazil was governed by the presidents: Juscelino Kubitschek (1956 to 1961), Jânio 

Quadros (1961) and João Goulart (1961 to 1964), in which they lived different moments, both 

positive and economy, as in the negative aspect of inflation instability. The research was 

bibliographical, through a review of specialized literature in the areas of Information Science, 

Economics, Philately, and Documentary, from a perspective of analysis of the 

commemorative postage stamps issued in the established temporal scope. From a population 

of 3,570 Brazilian commemorative postage stamps issued by Correios do Brasil, a sample of 

133 postage stamps was identified, some of which are illustrated in the article. As a result, it 

was possible to identify a strong correlation between the reasons for the issuance of 

commemorative postage stamps and some political and economic events in the analyzed 

period. The research pointed out, in the areas of revised knowledge, an incipient scientific 

bibliographical production characterized it, on the one hand a certain originality and, on the 

other hand, a certain difficulty with respect to the retrieval of contents on the proposed theme. 

 

Keywords: Economy. Memory. Postage stamp. Philately. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de desenvolvimento do Repositório Filatélico Brasileiro (REFIBRA), 

devidamente homologado pelas respectivas instâncias da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), bem como cadastrado no grupo de pesquisa do CNPq “Humanidades 

Digitais: ciência, tecnologia e memória”, articula atividades de pesquisa, ensino e extensão 

gerenciadas pelo Laboratório LIBER, do Departamento de Ciência da Informação (DCI), da 

UFPE. Em maior escala, o REFIBRA contribui com um conjunto de princípios que norteiam 

os programas estratégicos da uma rede regional e nacional de instituições comprometidas com 

políticas de preservação e digitalização de acervos memoriais. 

O REFIBRA surgiu com o objetivo de resgatar, preservar e prover acesso ao 

patrimônio material nacional filatélico (SALCEDO, 2010, 2011). Este patrimônio resulta de 

mais de 170 anos de atividades filatélicas brasileiras e é constituído por diversos tipos de 

documentos: selos, inteiros, blocos, editais, catálogos, livros, periódicos, boletins, folhetos 

etc. Vale lembrar que o Brasil, em 1843, foi o terceiro país a emitir e utilizar o selo postal 

para franquear correspondências. Este pequeno embaixador de papel ilustra e celebra história, 

memória, cultura e identidade nacional. 

Ao considerar que socializar esse patrimônio significa criar a chance para que a 

população preserve e também renove o olhar sobre a sua própria identidade nacional, urge o 

desenvolvimento e a manutenção do REFIBRA. Este projeto corrobora com as ações de 
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preservação da memória digital recomendadas pela UNESCO (2012) situando, assim, o Brasil 

como pioneiro mundial nesse tipo de ação no campo da Filatelia. 

O conjunto de documentos filatélicos do Brasil reúne materiais que englobam saberes, 

celebrações e formas de expressão de grande relevância para memória nacional. Estes 

registros permitem a leitura, interpretação e reconstrução das relações sociais, culturais, 

políticas e econômicas. Assim, desde 1843, ano em que foi emitido o primeiro selo postal 

brasileiro, até os dias atuais, constituem-se de forma radical e singular num patrimônio 

material que pode servir de subsídio para pesquisas, ações extensionistas, atividades 

pedagógicas e culturais. 

O objetivo da pesquisa foi analisar a memória postal e a flutuação econômica ocorrida 

entre 1956 e 1963, a partir dos selos postais constituintes do Repositório Filatélico Brasileiro 

(REFIBRA). Como objetivos específicos foram propostos: a) Revisar a literatura científica 

das áreas da Ciência da Informação, Economia e Filatelia; b) Identificar os selos postais, seus 

motivos de emissão e os respectivos valores faciais, emitidos entre 1956 e 1963; e c) Analisar 

os dados sob a perspectiva da memória postal e de flutuação econômica. Esse período, em que 

foram emitidos 130 selos postais do tipo comemorativo (amostra), é denominada “era de 

ouro” tropical, rica em termos políticos, econômicos e culturais, marcada pela figura 

carismática do presidente Juscelino Kubitschek. 

 

2 MEMÓRIA POSTAL 

 

Um passado que possui estreita relação com o presente e participa da construção do 

futuro é uma ideia constante e ativa. Esse mesmo passado que clama por esforços em vista de 

ser desvendado, revelado e disseminado, reserva intrigantes e instigantes surpresas. Segundo 

essa asserção é imperativo e relevante, que toda e qualquer ferramenta disponível seja 

utilizada para contribuir, cada qual à sua forma, para o desenvolvimento de modelos de 

divulgação da memória social (SALCEDO, 2008). 

Dentre as diversas tipologias documentais pode-se encontrar a documentação 

filatélica, em geral, e o selo postal em particular. O que dizer de tão rica, lúdica e poderosa 

fonte de informação? Esse pequeno pedaço de papel, o selo postal, indiferente às diversas 
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formas como se apresenta, e aos suportes aos quais é agregado, elimina distâncias, preserva na 

forma de texto e imagem, com criatividade, uma possível história da humanidade. 

Resgata, pois, na forma de documento as pessoas, os fatos, eventos, processos e o 

tempo, de forma geral, funcionando como um elo entre o humano, sua história e o 

conhecimento político, econômico, social e cultural (SALCEDO, 2010). O selo postal oferece 

a oportunidade para que possamos, se olharmos atentamente, perceber as transformações 

pelas quais temos passado, como conduzimos o desenvolvimento tecnológico, como nos 

distanciamos ou aproximamos do Outro, como lidamos com as diferenças e as semelhanças, 

como continuamos contando a nossa própria história e a da natureza. 

Para muitos, os embaixadores de papel são vistos como um pequeno e insignificante 

pedaço de papel. Depois de alguma vivência se percebe como o cotidiano pode causar uma 

cegueira parcial nas pessoas. É como tratar com cédulas ou dinheiro corrente e não parar para 

tentar ler os símbolos ali registrados, mesmo quando se espera por mais de quinze minutos na 

fila de um banco. 

Ler o mundo no sentido de emancipar o intelecto é, com certeza, uma das maiores 

dificuldades do indivíduo deste século. Esta é a razão pela qual tanto se tem falado, discutido 

e escrito sobre a cultura visual vigente (SALCEDO, 2010). O selo postal, enquanto material 

ilustrativo tem características marcantes, entre as quais: ser aproveitado tanto para enviar 

mensagens ao grande público como educar novos leitores de mundo. Isso é possível porque 

sua estrutura física enquanto objeto material é de fácil manuseio. 

“É uma forma de satisfação conhecer o trabalho de artistas e por meio deles aprender 

sobre as culturas diversas e distintas, um pretérito nostálgico depositário de tradições, 

representações e fatos” (SALCEDO, 2011, p. 8). Ainda, aos selos poder-se-ia aplicar a síntese 

feita por Abraham Moles para o cartaz. Eles têm a função de informar (qual a comemoração, 

o feito, o objeto da emissão) e de educar (dando a conhecer valores ou temas que escolheram). 

Os selos postais, assim como a moeda e outros símbolos iconográficos, os quais 

servem para reconhecer e legitimar uma nação, estão entre os produtos do Estado que 

possuem maior visibilidade interna e externamente. Enquanto a moeda é produzida 

conceitualmente para o uso interno de uma nação, o selo postal, mais que isso, assume um 

papel diplomático ao ser utilizado, também, além das fronteiras do seu país emissor. Selos 
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postais são produtos do Estado. Eles representam visualmente a imagem que a nação/entidade 

emissora deseja passar, tanto dentro de suas fronteiras como além delas. 

Assim, o alcance do selo postal com relação à população é incalculável. Ele encontra 

seu público nos mais variados ambientes. Em correspondências particulares e corporativas; no 

comércio nacional e internacional; nas transferências bancárias, via correio; durante as 

guerras, tanto entre os combatentes como através das cartas beneficentes - Cruz Vermelha; 

nas campanhas religiosas; entre governos e suas embaixadas; nas agências internacionais que 

se comunicam através de documentos oficiais; no comércio filatélico; nas reuniões de 

colecionadores; nos anúncios e matérias escritos por jornalistas filatélicos; na própria internet, 

através do comércio eletrônico e dos sistemas de leilão online; em museus, arquivos e 

bibliotecas e, por fim, em algumas poucas pesquisas científicas. Enfim, os selos postais são 

vistos por milhões de pessoas todos os dias, dentro e fora das fronteiras. 

De acordo com as especificações de texto e imagem impressos os selos postais podem 

ser categorizados como uma mídia, um meio de comunicação. Além disso, a mensagem 

impressa no selo é intencional. “Os selos constituem um excelente meio de propaganda, e, 

assim sendo, justo é que os governos se esforcem de representar fatos, episódios, e vultos do 

nosso país” (BOLETIM DA SOCIEDADE FILATÉLICA PAULISTA apud ALMEIDA; 

VASQUEZ, 2003, p. 96). 

Pelo seu conteúdo, sugere-se que sua mensagem tem muito de subliminar que passa 

desapercebido ao leitor comum, ou ao grande público, que apenas o identifica como taxa 

devida ao Correio para envio de missivas postais. Assim, se indica o selo postal, documento 

produzido pelo Estado, como um produto inerente a uma cultura visual vigente e também 

como uma ferramenta aliada ao processo de difusão de conhecimento e de cultura, portanto, à 

sua democratização e socialização. 

 Nesse sentido o selo postal, entendido como um dos tipos de documentos filatélicos, é 

algo mais do que um documento partícipe de um processo histórico ou um objeto manipulado 

pelo comércio filatélico e pelo mundo do colecionismo. É, decerto, evidência de compromisso 

com a preservação e difusão da memória e da cultura brasileira. 

Enfim, o conjunto de documentos filatélicos do Brasil reúne materiais que englobam 

saberes, celebrações e formas de expressão de grande relevância para memória nacional. Estes 
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registros permitem a leitura, interpretação e reconstrução das relações sociais e culturais. 

Assim, desde 1843, ano em que foi emitido o primeiro selo postal brasileiro, até os dias 

atuais, constituem-se de forma radical e singular num patrimônio material que pode servir de 

subsídio para pesquisas, ações extensionistas, atividades pedagógicas e culturais. 

Uma característica que emerge desse patrimônio é a condição laica da memória e a 

possibilidade de revelar as relações discursivas estatais e populares, ambas constitutivas desse 

acervo. Apesar dos documentos filatélicos serem produtos do Estado, mormente criados 

dentro da estrutura organizacional do governo federal por meio do Ministério de 

Comunicação e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, o conjunto de documentos 

filatélicos extrapola essa esfera normativa e estatal e compõe importante parte do patrimônio 

material brasileiro, a cujo acesso é direito de todos. 

Num sentido amplo o patrimônio material filatélico brasileiro tem potencialidade para 

estimular ações estratégicas nos campos da responsabilidade social, da educação e da cultura; 

permitir a visualização e a personificação da identidade nacional; estabelecer o seu lugar no 

debate histórico, memorial e patrimonial; e valorar os atributos da sociedade brasileira. Além 

disso, é função social do pesquisador na contemporaneidade articular as relações e os objetos 

de pesquisa entre centros de pesquisa, universidades, arquivos, bibliotecas, museus e outras 

organizações para garantir acessibilidade de longo prazo para a informação digital.  

 

3 ANÁLISE ECONÔMICA BRASILEIRA DE 1956 A 1963 

 

Analisando os acontecimentos do período de 1956 a 1963, existiram dois momentos 

distintos nessa época: os anos de crescimento econômico de Juscelino Kubitschek (1956 a 

1960) e os anos agitados dos governos de Jânio Quadros e João Goulart (janeiro de 1961 a 

março de 1964). E também houve uma descontinuidade no aspecto do crescimento econômico 

brasileiro em 1961. 

Fazendo uma avaliação do governo de Juscelino Kubitschek (JK), tem que destacar a 

combinação eficaz do crescimento econômico acelerado, transformação estrutural da 

economia brasileira e a plena satisfação das liberdades democráticas do Brasil (GIAMBIAGI, 

2011). 
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Nessa época foi estabelecido o Programa de Metas, na qual, as principais metas 

alcançadas foram a ampliação da produção (concentração regional da produção), ampliação 

da infraestrutura econômica, desenvolvimento industrial e a construção de Brasília. Mas 

omitiu áreas importantes para o país que foi a agricultura e a educação básica. 

A dificuldade histórica do Brasil em adotar mecanismos anti-inflacionários, foi 

contornada por JK através de medidas econômicas para que se tivesse um crescimento 

acelerado em um curto espaço de tempo e que ele denominava dos “50 anos em 5”. Os 

governantes que sucederam JK iriam encontrar o país em um cenário conturbado que seria a 

inflação alta, o déficit público elevado e a deterioração das contas externas (GIAMBIAGI, 

2011). 

Nos governos de Jânio Quadros e João Goulart, ambos tiveram dificuldades de 

tomarem medidas que controlasse a inflação. Pois, ao assumirem um país com economia 

muito maior e mais complexa, herdaram um cenário macroeconômico pior do que JK recebeu 

ao assumir a Presidência (GIAMBIAGI, 2011). Os dois Presidentes não conseguiram 

solucionar o problema econômico e agravaria a situação com a renúncia inesperada de Jânio 

Quadros. Com o quadro político e econômico em uma situação complicada, culminaria o 

golpe civil-militar em 1964. 

 

4 METODOLOGIA 

 

No andamento da pesquisa foram feitas, de maneira constante, a revisão da 

bibliografia especializada nas áreas da Ciência da Informação, da Economia e da Filatelia. Em 

seguida, sob a perspectiva documental da pesquisa, foi utilizado o Catálogo de Selos do Brasil 

(MEYER, 2016) para identificar os selos postais comemorativos emitidos no período de 1956 

até 1963. Realizada essa identificação detalhada, foram extraídos e tabulados os dados 

referentes à leitura do catálogo. A tabulação dos dados foi feita por meio de planilha do 

Microsoft Office Excel 2010. Esta identificação e tabulação permitiu conhecer os motivos de 

emissão de cada selo postal comemorativo brasileiro e estabelecer as potenciais relações entre 

a memória postal e a flutuação econômica do escopo temporal da pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

O Brasil emitiu, desde 1900 até 2015, o total de 3570 selos comemorativos. Dentro do 

período projetado para análise da amostra que interessa a esta pesquisa, 1956 até 1963, foram 

identificados 133 selos postais comemorativos. Outros tipos de selos postais, como os aéreos 

e os Hansen, não foram contados. 

Feita essa identificação, os dados foram extraídos e tabulados numa planilha do 

Microsoft Office Excel 2010, utilizando os seguintes campos: Valor Facial, Data de Emissão 

dos Selos e Classificação de categorias. 

 

         Gráfico 1. Emissão de selos postais comemorativos por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores 

 

O gráfico 1 indica que houve mais emissões de selos postais comemorativos no ano de 

1958. Isso pode ser explicado pelo fato de que nesse ano foi representada a construção de 

Brasília e de obras relacionados aos anos de crescimento econômico de Juscelino Kubitschek 

(GIAMBIAGI, 2011).  
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Gráfico 2. Valor médio facial de selos comemorativos por ano (Cruzeiros) 

 

Fonte: Os Autores 

 

Diante do gráfico 2 pode-se notar que existe uma elevação significante no valor facial 

dos selos a partir de 1960, essa época em que o Presidente Juscelino Kubitschek estava 

terminando o seu mandato, a sua política econômica já não estava conseguindo controlar a 

inflação. O ponto máximo no gráfico foi do valor médio no ano de 1962 de Cr$14,58, nessa 

época em que o Presidente João Goulart estava comandando, o Brasil passava por 

dificuldades e a inflação estava instável. Através desse gráfico, nota-se que existe uma relação 

direta entre o valor do selo postal e a política econômica brasileira da época. 

Gráfico 3. Categoria temática de selos comemorativos

 

Fonte: Os Autores 
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Diante das 5 categorias criadas, é possível estabelecer no gráfico 3 uma relação entre 

os motivos de emissão dos selos da amostra (representação temática) com aspectos da 

economia brasileira do período. Por exemplo: há uma relação patente entre o papel do 

Juscelino Kubitschek junto aos investimentos na infraestrutura ou indústria e algumas das 

imagens identificadas. 

A título do que constitui a amostra segue uma breve relação entre os motivos de 

emissão dos selos e sua representação temática no catálogo com a economia brasileira. Por 

exemplo, é possível estabelecer a relação entre a importância que teve Juscelino Kubitschek 

para o crescimento econômico, por meio de investimentos na infraestrutura e na indústria e 

algumas das imagens identificadas. 

Antes, porém, ilustra-se o primeiro selo com a utilização do padrão monetário 

Cruzeiro, justamente, o que está situado no escopo temporal da amostra, independentemente 

que ele seja do tipo comemorativo ou não. Foi no dia 10 de novembro de 1942 que o 

presidente Getúlio Vargas “substituiu os réis pelo cruzeiro, criando o primeiro padrão 

monetário genuinamente brasileiro” (CINTRA; TORELLI, 2006, p. 20). 

 

Figura 1. Primeiro selo postal brasileiro, do tipo aéreo, com o padrão monetário “Cruzeiro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores 

 

Figura 2. Celebração da segunda expansão da Companhia Siderúrgica Nacional (1975). 
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Fonte: Os Autores 

 

A figura 2 mostra a 2ª expansão da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso evidencia 

que umas das metas do governo de Juscelino Kubitschek era o foco para a industrialização e 

consequentemente a ampliação da produção de aço. 

 

Figura 3. Comemoração da Inauguração da Usina Hidrelétrica de Salto Grande (1958)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores 

 

A figura 3 ilustra o quanto Juscelino Kubitschek investia em obras que ajudassem no 

crescimento econômico acelerado do Brasil, pois o país com uma melhor infraestrutura, 

poderia gerar um incentivo a ampliação do setor industrial. 

 

 

Figura 4. Celebra a construção de Brasília (1958)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores 

 

Na figura 4 fica evidente o discurso político da presidência de Juscelino Kubitschek 

em relação a sua grande obra nacional, a saber: a construção de Brasília. Enfim, ainda será 
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feito até o fim dessa pesquisa a análise dos valores faciais dos selos dessa época, na qual, será 

investigado o impacto da oscilação da inflação sobre esses valores. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O REFIBRA tem como função social oferecer acesso tanto a documentos filatélicos, 

quanto a obras de referência que estudam esses documentos. Em certa medida é possível 

pesquisar diversos e distintos temas a partir desses documentos. Nesse sentido foi realizada a 

pesquisa que teve como objetivo analisar a memória postal e a flutuação econômica ocorrida 

entre 1956 e 1963, a partir dos selos postais constituintes do REFIBRA. 

O acervo constituinte do REFIBRA permite e reúne um rico patrimônio material que, 

por sua vez, cria as condições de possibilidades de emergência de saberes, celebrações e 

formas de expressão da memória social brasileira e, por que não, das identidades 

constituidoras da nação. Assim, esses registros permitem a leitura, interpretação e 

reconstrução das relações sociais, culturais, políticas e econômicas. 

A pesquisa também parte do pressuposto de que o uso do selo postal contribui à 

experimentação, democratização e socialização dos saberes. O processo de curadoria em que 

são projetados aspectos da preservação e difusão da memória filatélica brasileira, também 

possibilita e cria condições para que o acervo seja utilizado como objeto de pesquisa das mais 

distintas e diversas áreas de conhecimento. Também, articula saberes entre a práxis do 

colecionismo filatélico e os estudos realizados na esfera acadêmica. 

Em paralelo, essa efervescência nas áreas culturais, artística e esportivas está 

diretamente articulada com uma próspera fase da economia brasileira. Dois momentos 

distintos caracterizam esse período: o crescimento econômico no período de Juscelino 

Kubitschek (1956 a 1960) e a agitação dos governos de Jânio Quadros e João Goulart (janeiro 

de 1961 a março de 1964), havendo certa descontinuidade no aspecto do crescimento 

econômico brasileiro em 1961. 

Este artigo é, apenas, parte da evidência de um processo que articula teoria e prática, 

descrição e exploração, docência e ciência. Por fim, os resultados desta pesquisa são uma 

parte de outros projetos de pesquisa que estão em andamento e que garantem a continuidade 

intelectual e social rumo ao futuro. Como resultado, a pesquisa indica uma forte relação entre 
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os motivos de emissão dos selos postais e acontecimentos político-econômicos no período 

analisado, bem como pouca produção bibliográfica sobre o tema. 
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