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RESUMO 

 
MOURA, Rachel de Almeida. Ações e olhares: a paisagem da cidade do Rio de Janeiro 
nos cartões-postais (1900-1935). 2009, 143 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Instituto de Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
 

 O cartão-postal, meio de comunicação do século passado, ganhou popularidade 
e constituiu um item para colecionadores. Privilegiando as imagens das cidades, a 
produção dos cartões-postais está repleta de uma carga simbólica das formas, uma 
linguagem própria que a semiologia icônica nos ajuda a compreender. Nesse sentido, a 
geografia cultural, preocupada com o papel e o lugar da cultura na produção do espaço, 
é a base conceitual deste trabalho, sobretudo, por meio da releitura do conceito de 
paisagem ligado às tradições do romantismo alemão. Assim, tendo como objeto de 
estudo os cartões-postais que representam a natureza e a cidade do Rio de Janeiro no 
período de 1900 a 1935, pretende-se, nesta dissertação, interpretar e compreender a 
construção simbólica que se fez da imagem da cidade do Rio de Janeiro a partir da 
leitura das paisagens cariocas apresentadas em seus cartões-postais. Sendo assim, 
verificaram-se, na análise dos signos, mensagens vinculadas às ideias de paraíso 
tropical e cidade moderna. Ambas, interrelacionando-se, contribuíram para a construção 
da representação de Cidade Maravilhosa. 

 
 

Palavras-chave: Rio de Janeiro. Paisagem. Geografia cultural. Natureza. Cultura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

 Postcards, way of communication of the last century, gained popularity and was 
items for collectors. Focusing on images of cities, production of postcards was filled with 
a symbolic power of its forms, its own language that iconic semiology helps us to 
understand. In this sense, cultural geography, concerned with function and place of 
culture in production of space, is the conceptual basis of this work, especially the 
reinterpretation of the concept of landscape which is connected to traditions of German 
romanticism. Therefore, the object of this study is postcards which represented nature 
and the city of Rio de Janeiro during the period between 1900 and 1935. This work also 
intends to interpret and understand symbolic constructions of the image of Rio de 
Janeiro, from the reading of landscapes of this city which are presented in those 
postcards. Thus, in the analysis of signs, messages connected to ideas of tropical 
paradise and modern city were also analyzed. Both are interrelating and contribute to 
construction of the representation of Cidade Maravilhosa (The Marvelous City). 

 
 

Keywords: Rio de Janeiro. Landscape. Cultural geography. Nature. Culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A geografia cultural é o ramo do conhecimento geográfico que vem utilizando 

mais intensamente o conceito de paisagem em seus estudos, sobretudo após a década 

de 1980, quando experimentou um movimento de renovação de suas bases. Nesse 

contexto, a paisagem passou a receber grande importância, sendo seu sentido 

reelaborado pelos geógrafos culturais mais recentes. Desta forma, foi definida, ao 

mesmo tempo, como suporte de signos, valores, ideias e marca e matriz da cultura 

(CLAVAL, 2001; BERQUE, 1998). 

 Ainda em sua renovação, novos temas de pesquisa foram incorporados à 

geografia cultural, a partir das referências teóricas aos conceitos de paisagem e lugar. 

Entre eles, destacam-se os estudos culturais que relacionam cinema, literatura, gênero, 

etc. à geografia, bem como temas que abordam questões transdisciplinares: 

representações sociais, memória e construção de identidades. 

Dentro desta nova concepção de geografia cultural, estudos sobre paisagem e 

memória vêm se tornando bastante comuns. Schama (1996) correlaciona essas duas 

ideias, defendendo os significados de natureza presentes na paisagem.  Schama (1996, 

p.17) compreende que “antes de poder ser um repouso para os sentidos, a paisagem é 

obra da mente”. Este autor será para nós, neste trabalho, referência teórica para a 

fundamentação do conceito de paisagem aqui utilizado a partir da releitura que 

pretendemos fazer do conceito alemão de Landshaft – o “complexo natural total” numa 

visão holística que une homem e natureza, na paisagem criada pelo próprio homem, 

com sua ação e seu olhar cultural. 

Entendemos, portanto, que a experiência de uma paisagem resulta em uma 

experiência territorial. Relph (1979, p.14) defende que “a ligação interna que une os 

elementos da paisagem é a presença do homem e o envolvimento nela”. Assim, as 

vivências de uma paisagem ajudam a formar a memória tanto individual (paisagens da 

infância, por exemplo) quanto a memória coletiva dos habitantes de uma localidade. 

A memória não é apenas uma reprodução do passado. Consiste numa 

construção que se faz a partir do passado “mas em função da realidade presente e com 
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o apoio de recursos proporcionados pela sociedade e pela cultura” (SÁ, 2005, p.65). 

Como conceito acadêmico, de múltiplas possibilidades de estudo, permite um diálogo 

interdisciplinar, com o qual a geografia tem muito a colaborar, principalmente, no que 

tange o estudo da memória coletiva, utilizando-se do conceito de paisagem. 

Abreu (1998) ao refletir sobre as contribuições da geografia no estudo do 

passado critica os recentes trabalhos que enfocam apenas as formas urbanas herdadas 

de tempo anteriores. Não refuta a importância desse enfoque para a reconstrução de 

uma geografia urbana de outrora, pois ele mesmo, realizou um importante trabalho 

nesse sentido, em sua obra A Evolução Urbana do Rio de Janeiro (1997). Contudo, 

questiona a limitação desse tipo de abordagem histórica da geografia e acredita que 

precisamos ir além dos fixos e fluxos; precisamos abordar a memória urbana pelos seus 

aspectos simbólicos, pois os mesmos também justificam ações no espaço. 

Pensando nessas questões acrescentamos que, o cartão-postal, veículo de 

comunicação e fascínio para colecionadores, sobretudo na primeira metade do século 

XX, se encaixa na definição de memória histórica documental. O cartão-postal parece 

ter sido uma ferramenta ideal para construção de uma imagem nacional. Ilustrados com 

a “realidade” fotográfica, apresentaram o perfil das cidades. 

Registro do passado que tem na imagem, fundamentalmente a paisagem da 

cidade, é possível, em sua confluência de temas, tão próprios à geografia, como os 

relacionados à natureza e à cultura, servir para o reconhecimento dos lugares, gerando 

sentimentos, simbolismos e representações, tanto para quem envia o cartão, quanto 

para quem o recebe. 

Com base nesta argumentação, nosso trabalho terá como objeto de estudo os 

cartões-postais que representam a natureza e a cidade do Rio de Janeiro no período de 

1900 a 1935. Escolhemos esse recorte temporal por seu marco inicial – 1900 -, 

significar o período áureo do colecionismo e do uso do postal como meio de 

comunicação rápido e mais econômico. Sobre seu marco final -1935 -, embora 

ultrapasse o consenso apresentado por Miranda (1985) que delimita o fim da belle 

époque dos cartões-postais até 1930, foi, para nós, necessário estender mais alguns 

anos para podermos acrescentar, na análise, as imagens do Cristo Redentor, 

inaugurado em 1931, notoriamente um símbolo da cidade. 
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Foram selecionados cinqüenta cartões-postais de 1900 a 1935, na Biblioteca 

Nacional e na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. Também trabalharemos 

com postais dos livros de Berger (1983) e Gorberg (2002) e do artigo de Pereira (2007) 

e, ainda, postais do acervo particular da autora deste trabalho. Selecionamos somente 

os postais que representam iconograficamente a cidade, onde, portanto, destaca-se a 

paisagem urbana. Foram excluídos, portanto, aqueles que tratavam apenas de 

propagandas comerciais, alegorias, personalidades, etc. 

A seleção se deu pelo critério quantitativo, ou seja, pelo número de postais que 

representavam a cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, percebemos uma grande 

quantidade de postais do Centro da Cidade e Zona Sul e por isso, esses foram 

selecionados. Sabemos, no entanto, que todo critério de seleção ou classificação, 

envolve uma certa subjetividade e esta no caso foi influenciada pela escolha do uso do 

conceito de paisagem advindo da Alemanha romântica. Assim, acabamos por nos ater 

as imagens de natureza e da ação humana no meio físico. 

A data do cartão-postal indicada é, na verdade, a de sua circulação, pois, na 

época, não havia nenhuma referência ao ano em que a fotografia fora produzida. 

Alguns postais não circulados também farão parte de nossa análise. Para estes, iremos 

estimar a data da fotografia, a partir de estudos anteriores a estes postais, baseados, 

sobretudo no estudo de Paulo Berger (1983); ou ainda diante de elementos presentes 

na paisagem que nos indiquem um ano de referência aproximado. Desta forma, se 

encontramos, por exemplo, um cartão que mostre a atual Avenida Rio Branco sem o 

Teatro Municipal, sabendo que o teatro foi construindo entre 1904 e 1909, esta 

fotografia só pode ser anterior a 1904. 

 Destacam-se, no número de postais escolhidos, os dois principais editores de 

postais no período em foco, Marc Ferrez e Alexandre Ribeiro, e os mais importantes 

fotógrafos, Marc Ferrez e Augusto Malta. Contudo, não utilizamos o nome dos editores 

nem dos fotógrafos como delimitação da metodologia, pois, em sua maioria, os postais 

não possuem nenhuma referência impressa no verso sobre isso. Mas, é claro, daremos 

prioridade aos postais em que possamos identificar o fotógrafo ou o editor e, quando 

isso for possível, não deixaremos de considerar suas intenções, ao delimitar na moldura 

do postal, certa paisagem. 
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Por fim, optamos por reproduzir na íntegra o nome do postal indicado na 

imagem. Essa escolha justifica-se pela catalogação dos postais nas instituições de 

pesquisa. Todas mantêm o mesmo nome para facilitar a localização. Além disso, outros 

pesquisadores ao realizar um estudo sobre postais, também optaram por não alterar os 

nomes. Portanto, não quisemos diferenciar nosso trabalho sobre esse aspecto. 

Diante disso, tendo o cartão-postal como objeto de estudo, nosso objetivo 

principal é interpretar e compreender a construção simbólica que se fez da imagem da 

cidade do Rio de Janeiro a partir da leitura das paisagens cariocas apresentadas em 

seus cartões-postais. Analisaremos, as imagens das paisagens da cidade do Rio de 

Janeiro, considerando-as carregadas de signos e símbolos, e, sendo ainda, capazes de 

formar ideias e imaginários. Tratamos, pois, de realizar um levantamento das 

representações ao procurar desvendar como as paisagens cariocas foram percebidas 

nas imagens dos cartões-postais. 

A fim de tornar possível a concretização deste objetivo, teremos ainda alguns 

objetivos específicos a alcançar: 

a- Realizar uma breve fundamentação teórica do conceito de paisagem, base da 

análise geográfica deste trabalho. 

b- Compreender as principais formas possíveis de análise da imagem como 

paisagem, em especial, aquela dos cartões-postais. 

c- Analisar, através da semiologia, os signos e seus significados contidos nos 

cartões-postais da cidade do Rio de Janeiro. 

d- Reconhecer a construção de diversos elementos urbanos que contribuíram 

para o sentido de “cidade” no Rio de Janeiro. 

Este trabalho justifica-se por tentar localizar um discurso existente sobre a ordem 

e a imagem da cidade do Rio de Janeiro através das novas concepções da geografia 

cultural.  Assim, é neste ramo do conhecimento geográfico que nosso estudo se insere, 

contribuindo para os já tão numerosos trabalhos que tentam relacionar paisagem e 

memória na construção da identidade carioca. 

Ademais, a escolha desse tema, tem, de forma pessoal, relações com o caminho 

acadêmico percorrido durante a graduação em geografia na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, no qual realizei grande parte na condição de bolsista CNPQ (iniciação 



 18

científica) no NUAGE – Núcleo de Estudos em História Ambiental e Geografia, 

coordenado pela Professora Dra. Inês Aguiar de Freitas.  

Nesse ambiente de investigação estive em contato com temas relacionados à 

natureza e cultura no Brasil, através dos trabalhos de autores fundamentais para a 

história e a geografia do país: Alberto Ribeiro Lamego e Josué de Castro. Do trabalho lá 

realizado, suscitaram questões que me trouxeram até esta presente pesquisa e 

dissertação de mestrado, que também foi realizada com a ajuda financeira da Capes. 

Gostaríamos de colocar ainda que nosso estudo estruturou-se da seguinte 

maneira: reservamos o primeiro capítulo para a discussão do conceito de paisagem, 

originado nas artes, que, por meio dos viajantes naturalistas, foi levado para as ciências 

naturais como exigência da boa formação desses cientistas (FREITAS, 1996). No 

entanto, sua relação desde o início com o ato cultural de olhar, tem, na sua construção, 

uma intencionalidade permeada tanto pelo objetivismo científico (de origem racionalista 

francesa) quanto pelo subjetivismo romântico alemão (advindo do romantismo alemão 

como em Humboldt, cujos seus textos científicos são uma “pintura da paisagem” que 

sugerem uma representação de uma cena do cosmo).  

Ainda no primeiro capítulo abordamos as origens do conceito de paisagem e seu 

desenvolvimento até chegar à geografia, através do trabalho de Humboldt. Optamos 

por ressaltar o conceito de paisagem na geografia moderna, sobretudo na escola 

clássica e nas contracorrentes do positivismo lógico, entre elas a geografia cultural 

renovada. 

No segundo capítulo, apresentamos uma breve teoria da imagem, realizando um 

diálogo entre geografia e outros campos do saber. Encontramos na teoria da imagem 

dois grandes métodos de análise mimética: a semiologia e a iconografia/iconologia na 

história da arte. Após apresentarmos esses métodos, optamos pela análise dos cartões 

postais pela fundamentação teórica da semiologia. 

Neste capítulo, também refletimos sobre a importância do cartão-postal em seu 

período considerado áureo no Brasil, de 1900-1930, que equivale à Primeira República. 

O desenvolvimento de uma cartofilia permitiu a difusão de ideias sobre a cidade do Rio 

de Janeiro que buscamos entender, considerando que há um discurso visual nas 

fotografias da cidade.  
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Nosso tema compreende um terceiro capítulo, que poderíamos considerar o 

principal em nossa contribuição, pois corresponde à análise propriamente dita de 

alguns cartões-postais selecionados. Aqui, discutimos o “ordenamento do paraíso” e a 

construção, por conseguinte, da ideia de uma “cidade maravilhosa”. Pautando-se, 

principalmente em Lessa (2000), Lamego (1948) e Abreu (1997), apresentamos, em 

contrapartida, o “caminho do progresso” revelado nos cartões-postais referentes às 

“imagens do urbano” no Rio de Janeiro. Veremos que ambos fazem parte da identidade 

carioca e da memória de uma cidade maravilhosa. 
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1 - Algumas considerações sobre 

 Natureza e Paisagem na geografia  
 

A paisagem é um estado da alma. 

Fernando Pessoa 

 

 
 Neste capítulo, iniciaremos as reflexões necessárias à fundamentação teórica 

pertinente para esta pesquisa. Desta forma, iremos aqui nos ater a compreensão do 

conceito de paisagem, desde a sua origem na pintura, até sua apropriação pela 

geografia moderna. 

 

 

1.1      Natureza e Paisagem na geografia antes da geografia 
 

 

 “A Geografia é a ciência das paisagens”, “Humboldt é o pai da geografia 

moderna”. Essas duas afirmações, defendidas por autores como Moraes (1999) e 

Claval (2004), mas contestada por outros como Capel1 (1981) expressam, no entanto, a 

importância das contribuições de um viajante-naturalista alemão, Alexandre von 

Humboldt (1769 – 1859), que viveu numa época de profundas transformações na forma 

de se pensar e viver no mundo, principalmente no que tange seu tratamento sobre a 

paisagem, conceito base para a geografia. 

Antes de nos atermos às contribuições humboldtianas, prestemos um pouco de 

atenção ao espírito do século das luzes e sua concepção sobre a ciência. Com isso, 

pretendemos compreender melhor como o interesse por uma “natureza tropical” pôde 

contribuir para o nascimento da geografia moderna, na Europa, no século XVIII. 

                                                 
1 Para Capel (1981), Humboldt não queria fundar uma geografia moderna e sim estabelecer com a sua 
física do mundo uma ciência nova que nada tinha a ver com a geografia de sua época. 
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Segundo Freitas (1996), ciência, natureza, progresso, tolerância, generosidade, 

alegria, liberdade – são palavras encontradas ao longo de todo o século das luzes. 

Nesse mundo de descobertas e novidades, caracterizado pela crença no progresso e 

pela fé na ciência, vai-se igualmente assistir a uma verdadeira revolução científica e 

epistemológica.  

Nesse contexto, entre as principais preocupações da ciência que, não por acaso, 

ainda hoje, são preocupações da geografia, destacam-se: a influência da natureza 

sobre a cultura, a relação homem e ambiente (já tratada por Montesquieu) e o estudo 

do homem enquanto ser vivo e social (FREITAS, 1996). 

Temos, no século XVIII, o ato de observar como o princípio de todas as ciências, 

a partir do rompimento com a visão mágica da natureza e do surgimento da revolução 

científica que apresentou um novo modo de interpretar o mundo, através do 

conhecimento exato e do método empírico. 

Observar, juntamente com a tentativa de compreender a natureza e o mundo, 

marcou a história do ocidente. Desta forma, Freitas (1996) buscou compreender o 

século XVIII através dos relatos dos viajantes naturalistas. Tais documentos mostram 

um meio singular de observação, a partir das ideias de uma história natural recheada 

pelo espírito da aventura, emoção, curiosidade e imaginação, que pouco a pouco, 

defende a autora, transformaram-se numa geografia em pleno alvorecer da ciência 

moderna. 

Ainda segundo Freitas (1996), é no século XVIII que inicialmente restabelecem-

se as relações com as grandes viagens de descobertas; e, posteriormente, estas irão 

se transformar em viagens científicas. 

Caracterizando os viajantes como cientistas ligados aos museus de história 

natural, capitães de navios, especialistas (médicos, botânicos, zoologistas) e 

desenhistas naturalistas, dividiu-os em três grupos, a saber: 

O primeiro consistiu nos “geógrafos-naturalistas”: os primeiros viajantes do 

século XVIII, como La Condamine e Commerson. Conhecidos como “geógrafos do rei”. 

Eram, na verdade, cartógrafos, físicos, astrônomos, mais preocupados com a medição 

da terra e as chamadas observações astronômicas, porém, acabaram por realizar os 

primeiros trabalhos próprios dos naturalistas. 
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O segundo grupo foi chamado por Freitas (1996) de “naturalistas-geógrafos”. 

Eles foram os responsáveis por contar, na Europa, como era o Novo Mundo, através do 

olhar do viajante ligado à história natural. No entanto, aos poucos, suas descrições 

sobre a natureza incluíram um estudo do homem, voltando-se, assim, para uma 

“geografia”. Nesse grupo, apesar de não ter sido parte do objeto de estudo da autora, 

poderíamos situar Humboldt, em sua viagem à América do Sul, por ter um espírito 

presente em suas viagens muito próximo dos “naturalistas-geógrafos”; embora 

temporalmente pudesse fazer parte do terceiro grupo classificado pela autora. 

Por último, há o grupo dos “geógrafos stricto sensu”. Mais “científicos” e 

objetivos, aqui encontramos nomes como Saint-Hilaire, e, segundo Freitas (1996), a 

consumação de uma geografia moderna. 

Isso posto, a autora em questão concluiu que os viajantes naturalistas 

praticavam uma história natural que, por seus objetivos, métodos e assuntos eleitos, 

puderam transformar seu papel de naturalistas em geógrafos. Esses viajantes 

passaram de uma história natural – um estudo no plano botânico-zoológico da 

“natureza tropical” para uma “geografia do Brasil”, ao realizar um estudo no plano físico-

territorial e do homem. 

Assim, defende a autora: 

 
A geografia nasceu como uma ciência de adição que não somente 
descrevia e demonstrava o mundo, mas era ainda capaz de estabelecer 
correlações, pois a presença do homem nesse mundo natural e as 
relações que ele estabelecia com seu meio assim exigiam (FREITAS2, 
1996). 
 

Desta forma, foi sempre em nome da observação e da discussão sobre a 

natureza brasileira, a partir do olhar, que se criou para a geografia aquilo que viria a ser 

seu objeto científico. Os viajantes, inicialmente encheram as coleções dos museus e 

contribuíram para a formação do imaginário europeu sobre o novo mundo, 

apresentaram os elementos da natureza atentos ao seu quadro, ao seu lugar no 

mundo, o que será posteriormente entendido como paisagem e incorporado pela 

geografia. 

                                                 
2 O texto apresentado é uma tradução livre da tese da autora durante uma aula. 
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A partir disso, retomemos as duas frases iniciais do nosso capítulo. Se a 

paisagem pode ser compreendida como um “conceito fundador da geografia”, faz-se 

necessário entender como Humboldt, o “pai da geografia”, levou a paisagem para a 

nossa ciência recém formada através do estudo de uma “natureza tropical”. 

Antes disso, é preciso compreender que paisagem não é um conceito único e 

próprio da geografia. Na verdade, de acordo com Rosendahl e Corrêa (2001, p.15) “até 

o século XVIII a paisagem era sinônimo de pintura. Assim, foi na mediação com a arte 

que o sítio (o lugar) adquiriu estatuto de paisagem”. 

Cosgrove (1984), revirando as origens deste termo, chega até os pintores da 

Renascença e do Iluminismo, os quais buscavam dar uma forma visual às qualidades 

naturais. Este geógrafo nos mostra em suas obras Social Formation and Symbolic 

Lanscape (1984) e Iconography of Landscape (1988) que a ideia da pintura ou 

imaginação descrevendo cenas da natureza, quer selvagens ou humanizadas, tem uma 

história muito específica na Europa, sobretudo a partir da tentativa de se eliminar o 

caráter religioso das pinturas. Desta forma, a paisagem na pintura emergiu como um 

gênero, principalmente nas escolas holandesas e italianas dos séculos XV e XVI e, nos 

séculos seguintes, na França e Inglaterra (COSGROVE, 1984 e ALVES, 2001). 

 Com isso, foi na Veneza renascentista que se contribuiu significativamente para 

a história das artes que lidam com a paisagem, tais como a pintura e a poesia pastoril, 

assim como para a formação de uma aristocracia rural de Bellinis a Giorgione e Titan, 

passando a Bassano, Tintoretto e Veronese, a paisagem foi alvo das pinturas 

venezianas, cada vez mais objeto de interesse (COSGROVE, 1988).  

É na Itália ainda que se pôde identificar uma ideia de paisagem, e uma noção de 

determinado gênero artístico, dentro de uma teoria artística dominada por técnicas de 

controle visual e espacial conhecidas como técnicas de perspectiva onde a arte de 

representar os objetos é capaz de fazer esta representação a mais semelhante à 

percepção visual que podemos ter deles. A perspectiva, assim, fundamentou a visão 

natural na pintura. 

Cosgrove (1988) ressalta que a pintura de paisagem depende da composição de 

uma ilusão espacial realista, resultando na perspectiva como ponto central. A 

perspectiva na pintura renascentista era construída teoricamente pelos entendimentos 
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dos mesmos princípios euclidianos que se empregava nos procedimentos de 

saneamento em Veneza, entre outros procedimentos técnicos. Assim, tanto a realidade 

quanto a ilusão, em termos de paisagem veneziana, estavam pautadas na geometria de 

Euclides3. 

A perspectiva, para Cosgrove (1984), foi considerada não apenas como uma 

técnica, um dispositivo visual, mas como uma verdade em si. A descoberta de um 

objetivo, de uma propriedade do espaço, em vez apenas de uma visão. A partir disso, 

Olwig (1996) complementa as ideias de Cosgrove ao apresentar que, nas escolas 

européias 

 
they applied the techniques of perspective drawing to idealized rural 
pastoral and bucolic environments, thereby creating an image of natural 
scenery4 (Olwig, 1996, p.77). 
 

 Assim, esses pintores 

 
were (touse the Ianguage of semiotics) using the depicted terrestrial 
features as a referent, a means of referring symbolically through the sign 
of the painting to the natural classical values identified with pastoral and  
bucolic society. Until this time no one would have called an actual rural 
environment of this sort "nature." Nature referred, according to 
Passmore, "to the embryonic, the potential rather than the actual." It is at 
this time, however, that we find the poet John Dryden writing of 
"Surveying Nature with too nice a view". The rural environment of Virgil's 
Arcadia was an idealized vision of the natural society, not the actual 
place, but it was a short step for artists to use actual places as models 
for their depiction of the natural. It is in this way that nature became 
synonymous with "natural scenery", "man's original condition5 (Olwig, 
1996, 77-78). 

                                                 
3 Vale lembrar que o conhecimento científico na época é pautado na matemática. Tal conhecimento 
influencia também o desenvolvimento das artes. Para Cosgrove (1988) essa geometria – da arquitetura, 
da perspectiva, da composição, da topografia e do mapeamento da paisagem – era um assunto muito 
prático, a base comum de uma série de técnicas apropriadas para diferentes aspectos de uma sociedade 
e de uma economia que exerciam novos graus de controle material e cultural sobre o ambiente. 
4 O trecho correspondente na tradução é: “eles aplicavam as técnicas de desenho em perspectiva a 
ambientes rurais pastorais e bucólicos idealizados, criando assim uma imagem de cenário natural”. 
5 O trecho correspondente na tradução é: “Esses pintores usavam (para tomar emprestado um termo da 
semiótica) as características terrestres retratadas como referentes, um modo de remeter simbolicamente 
através do signo da pintura aos valores clássicos naturais identificados com uma sociedade pastoral e 
bucólica. Até essa época ninguém teria chamado de “natureza” um ambiente rural real desse tipo. A 
natureza referia-se, segundo Passmore, "ao embrionário, ao potencial mais do que ao real". É nesse 
momento, contudo, que o poeta John Dryden escreve sobre "Examinar a Natureza com uma visão muito 
bondosa". O ambiente rural da Arcádia de Virgílio era uma visão idealizada da sociedade natural, não um 
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 Olwig (1996, p.78) baseia-se ainda na origem da palavra paisagem para 

caracterizar melhor seu estudo. Na língua holandesa, os territórios rurais eram 

chamados de landschap (paisagem). Era apropriado, então, aos holandeses, 

denominarem as pinturas em perspectiva de tais cenas “pinturas de paisagem”. 

Entretanto, os ingleses do século XVII que adquiriam essas pinturas usavam o termo 

landschap – ou landscape – para se referir a um gênero de pintura, qual seja, “um 

retrato representando uma visão do cenário natural interiorano” ou “a arte de retratar 

tais cenários”, Deste modo, as palavras natureza e paisagem se tornaram sinônimas6. 

De acordo com Cosgrove (1984), a relação entre a arte e a ciência na evolução 

da ideia de paisagem tem conseqüências importantes para a sua utilização pela 

geografia.  Na verdade, o autor ressalta que o aparecimento da geografia como uma 

disciplina distinta coincide com o declínio da paisagem na arte, ou seja, como o 

abandono da perspectiva pelos pintores que passaram a explorar novas formas de 

representação como, por exemplo, o uso das propriedades da luz. E complementa que, 

no mesmo período, a geografia descritiva, em especial das recém-descobertas partes 

do globo, comprometeu-se a revelar aos europeus as variadas cenas terrestres7. 

O filósofo Besse, no segundo capítulo de seu livro Ver a Terra (2006), faz uma 

correlação entre a geografia e o pintor Peter Brueghel, considerado um dos primeiros 

paisagistas de que se tem notícia. 

Em seus trabalhos, encontra-se o significado estético8 da paisagem, 

classicamente tida como a extensão de um território que se descortina num olhar em 

um ponto de vista elevado. Apresenta ainda uma arte da leitura visual dos signos que 

                                                                                                                                                              
lugar real, mas um caminho para artistas usarem os lugares reais como modelos para seus retratos do 
natural. É desse modo que a natureza se tornou sinônimo de “cenário natural”, de “condição original do 
homem”. 
6 Encontramos referências sobre a origem da palavra paisagem também em Claval (2004), Cosgrove 
(1984) e Schama (1995), Holzer (1999), Amaral (2001), Besse (2006), entre outros. 
7 Claval (2004) também defende essa idéia ao declarar que “os geógrafos se interessam pelas paisagens 
desde que sua disciplina foi constituída: é através delas que os viajantes, que se utilizam da geografia, 
apreendem a natureza nas diferentes regiões que percorreram (CLAVAL, 2004, p.16). 
8 Na tradição romântica do século XVIII, a apreensão visual da natureza está associada ao sentimento 
estético do sublime – definido pela filosofia de Kant. 
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se revelam para além do horizonte, dando à paisagem o sentido de teatro do mundo9 e, 

por fim, defende que a fruição da natureza como espetáculo estético está implícita à 

invenção da paisagem. 

 A partir das pinturas de Brueghel, o autor finaliza a definição da paisagem: “uma 

representação estética de origem pictórica. É mais que uma estetização, uma 

picturialização do olhar lançado sobre a natureza” (Besse, 2006, p.61). 

Desta relação entre paisagem e pintura, onde se contempla uma imagem, a 

paisagem se fundamenta na ciência como a arte ou a técnica para descrever o que se 

avista na natureza. De acordo com Ricotta (2003, p.16) “este olhar converte 

determinada realidade física espacial em imagem, realidade visível, estética e 

paisagística”. 

Com base nisso, na afirmação de que “a geografia é a ciência que estuda as 

paisagens”, percebe-se a existência de algumas variáveis de interpretação no uso 

deste conceito. Por um lado, alguns autores podem entender essa geografia pela 

perspectiva descritiva, do estudo das formas de paisagem, outros; por outro lado, 

podem enfocar o funcionamento da paisagem. 

A perspectiva descritiva, também chamada de morfológica, apresenta, segundo 

Moraes (1999), fundamentos na estética e cita a importância de Humboldt nesse ponto. 

Ainda segundo o autor, já no capítulo inicial de Cosmos, obra mais importante de 

Humboldt, publicada no primeiro quartel do século XIX, intitulado Dos graus do prazer 

que a contemplação da natureza pode oferecer, nota-se uma fruição estética, em seu 

texto, sobretudo por influência do literato Goethe10 que, junto com Schiller, foi um dos 

líderes do movimento romântico alemão. 

Se a pintura valorizou a natureza como objeto de beleza, não por acaso Olwig 

(1996, p.81) declara que “Humboldt characteristically brought landscape painters on his 

expeditions and his geographic writing inspired landscape painters11”. Aqui vemos que 

                                                 
9 Besse (2006) defende que o dispositivo teatral, onde a terra é apresentada como uma imagem e o 
homem como ator e espectador da cena manifestada na série de estampas chamada Grandes Paisagem 
de Brueghel antes de 1560. 
10 Goethe concebeu a natureza como uma totalidade orgânica e viva, em profunda conexão com o 
mundo espiritual (RICOTTA, 2003). 
11 O trecho correspondente na tradução é: “Humboldt peculiarmente levou pintores de paisagens em suas 
expedições e seus escritos geográficos inspiraram pintores de paisagens”. 
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Humboldt, influenciado pela concepção romântica, considerava a arte como mediação, 

pois ela seria capaz de integrar o real e o ideal.  

Diante do tratamento dado por Humboldt à arte de pintar paisagens, Olwig (1996) 

compara a geografia com o que os pintores produziam enquanto arte. Defende o autor 

que a natureza era, na geografia incipiente, uma natureza terrestre cujo objeto era a 

paisagem em uma nova forma de arcadismo. Assim, 

 
It was also, however, very much the Iandscape of art imbued with natural 
arcadian/pastaral aesthetic values, but it was a new kind of pastoral, not 
of the impossible, idealized landscapes of the past, but rather of detailed 
realistic paintings informed by the detailed scientific knowledge of 
naturalists such as Humboldt. The new arcadianism of geographers and 
artists alike dealt with real shepherds (and other "natural" peoples) in real 
places12 (Olwig, 1996, p.81). 

  

Daí cabe concluir a importância do saber ver de uma ciência que busca seu 

objeto no olhar. E mais: este olhar é uma tomada de posição e de consciência que 

transforma o Cosmos em paisagem. 

 Logo, se o que aparece no trabalho de Humboldt em termos de método, é um 

empirismo racionado, ou seja, a intuição13 a partir da observação, a geografia deveria 

contemplar a paisagem de uma forma quase estética, pois: 

 
a paisagem causaria no observador uma impressão, a qual combinada 
com a observação sistemática dos seus elementos componentes, e 
filtrada pelo raciocínio lógico, levaria à explicação: a causalidade das 
conexões contidas na paisagem observada (MORAES, 1999, p.48). 
 

Ao mesmo tempo, Ricotta (2003) demonstra que encontramos em Humboldt, ao 

aproveitar o pitoresco dos céus e da terra, uma ciência empírica que convive lado a 

lado com o sensível trazido pela estética do olhar. Vemos nos textos humbolditianos 

                                                 
12 O trecho correspondente na tradução é: era também, contudo, muito da paisagem da arte imbuída de 
valores estéticos naturais árcades/pastorais – entretanto um novo tipo de pastoral, não das paisagens 
impossíveis, idealizadas do passado; antes, de pinturas realistas detalhadas, informadas pelo 
conhecimento científico detalhado de naturalistas como Humboldt. O novo arcadismo tanto de geógrafos 
como de artistas lidava com pastores reais (e outras pessoas “naturais”) em lugares reais. 
13 A intuição não designa somente um acesso não racional à verdade, mas é tratada por Humboldt como 
o ato de olhar, contemplar, observar e perceber dos gregos. É uma combinação de aspectos morais, 
estéticos e científicos conectados a visão (RICOTTA, 2003). 
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toda a objetividade da ciência redimida pela intensidade do brilho estético natural onde 

o valor mágico da natureza ocorre de modo marcadamente visual. 

Tal ambigüidade presente em Humboldt é compreendida por Ricotta (2003) 

como um relato poético da experiência científica do mundo em harmonia entre razão e 

imaginação, estando a imaginação atrelada à linguagem simbólica do romantismo. 

Assim, Humboldt: 

 
[...] compôs uma ciência ao mesmo tempo, poética e filosófica do 
cosmo. Espécie de panteísmo científico que concebia, sob a perspectiva 
de um universalismo cósmico, a ciência, a estética e a filosofia como 
realidades diretamente conexas (RICOTTA, 2003, p.131). 

 

A dimensão subjetiva da paisagem também se manifesta ao considerarmos que 

ela só existe enquanto é percebida. É de fato, aparência e representação criadas pelo 

observador. Depende, portanto, do ponto de vista e do enquadramento escolhidos pelo 

observador (CLAVAL, 2004). Novamente aqui, a relação com a pintura se manifesta, 

uma vez que os pintores consideravam a paisagem como teatro do mundo onde o 

homem participava ao mesmo tempo dentro da cena como exteriormente a ela. 

Lourenço (2002) também nos auxilia a entender como Humboldt levou a 

paisagem para dentro da geografia ao trabalhar com o conceito de natureza. Em sua 

tese de doutoramento, analisa a paisagem no Cosmos, apresentando-a como uma ideia 

relacionada aos aportes dos relatos de viagem que Humboldt produziu, em que: 

 
[...] a paisagem aparece inserida no movimento do próprio discurso. São 
momentos em que o observador assume determinadas posturas e o 
relato, na forma de texto, ganha contornos nítidos (LOURENÇO, 2002 
p.75). 
 

Portanto, se a natureza, segundo Ricotta (2003, p.176) é “no mais amplo sentido 

simbolizada no confronto com o mundo na totalidade”, acaba por ser transformada em 

paisagem, um aspecto do cosmo, pois, ao contrário da natureza, a paisagem só existe 

na medida e segundo o modo como o homem a percebe. 

De acordo com Lourenço (2002, p.77) “[...] Humboldt faz uso, em várias 

passagens da paisagem como adjetivo de um fenômeno”. Esse uso pretende dar uma 
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particularidade específica que o distingue dos demais pelas suas qualidades estéticas. 

Por isso, a paisagem é um aspecto do cosmo.  

Metodologicamente, Humboldt tratou das paisagens naturais como expressões 

de superfícies homogêneas, comparando os fenômenos no continente americano com 

outras partes do mundo. É nesse sentido que, Claval (2004) admite a perspectiva 

naturalista a responsável por permitir a descoberta da diversidade dos aspectos da 

Terra e das paisagens que o homem organizou. 

Ao lado disso, nos textos de Humboldt, revelam-se, segundo Lourenço (2002), 

duas noções que definem o uso da paisagem. A primeira corresponde ao pressuposto 

do indivíduo que vê. Aqui, Humboldt põe em destaque a disposição e a capacidade de 

contemplação. Já a segunda trata do lugar, ou seja, há um ponto no alto privilegiado 

para a observação. Ambas permitem tornar o ato de ver em imagem composta e a partir 

do olhar criam, para Humboldt, o objeto de estudo científico. Desta forma, 

 
Portanto, dado os pressupostos, a paisagem pode ocorrer como relação 
entre observador e o lugar [...] é uma forma visual de determinada 
relação entre um determinado homem e um determinado mundo em um 
determinado momento de tempo (LOURENÇO, 2002, p.80). 
 

Assim, caracterizando-se como um fenômeno da esfera da representação, a 

paisagem só existe na relação específica entre o homem e o mundo, não estando, para 

Lourenço (2002, p.112), pressuposta no sujeito; mas manifestando-se com o mundo, 

pois “é só nessa relação específica, o homem e o mundo transformam-se em 

paisagem”.  

Em resumo, o que tentamos demonstrar aqui é que, se é possível relacionar o 

papel de Humboldt na construção da ciência geográfica, devemos entender que o 

discurso sobre a paisagem estava associado às concepções estéticas que foram 

valorizadas por Humboldt na sua maneira ímpar de fazer uma ciência extremamente 

objetiva, mas que era também carregada de uma subjetividade advinda de seu diálogo 

com a arte.  

Seus trabalhos foram transportados enquanto fundamentação teórica para o 

conceito de paisagem na geografia. Assim, segundo Holzer (1999), ao seguir a tradição 
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de Humboldt, a geografia viabilizou-se enquanto disciplina acadêmica, tendo como 

objeto de estudo a paisagem.  

Também Besse (2006, p.77, grifo do autor) defende algo parecido quando diz 

que “o dispositivo visual que se desdobra na freqüentação das paisagens possui um 

caráter fundador para o saber geográfico clássico”. 

 Besse ainda apresenta que 

 
[...] a paisagem evidencia aquilo de que trata a geografia, ou seja, a 
experiência sensível da Terra como espaço aberto, espaço a ser 
percorrido e descoberto. Mais amplamente, a representação da 
paisagem ´encarna` graficamente o novo pensamento e a nova 
experiência da Terra como solo universal da existência humana, que 
têm lugar na geografia do século XVI na esteira das grandes 
navegações e da descoberta de novos mundos (BESSE, 2006, p.40). 
 

 Freitas (1996) também registra em sua tese, a partir das leituras de Stoddart 

(1994) e de Glacken (1996) que a geografia nasce com o empirismo, constituído do 

espírito naturalista que habitava os navios de exploração. Citando Stoddart, a autora 

defende 1769 como o ano de nascimento da ciência geográfica, pois é o ano da 

primeira viagem de Cook. A partir daí, as viagens continham descrições realistas, 

classificação sistemática das coleções, método comparativo nas interpretações e 

interesses que iriam além das plantas e animais e “invadiram” pelos povos e 

sociedades. Como vimos, anteriormente, esses elementos serão importantes para a 

formação da geografia. Por fim, podemos dizer que nossa disciplina se fundamenta e 

se apóia em dois modos abstratos de representação na forma de paisagem: a pintura 

clássica e a ciência moderna. Vejamos a seguir como a geografia vem se utilizando da 

paisagem, ao longo de sua história como ciência moderna. 
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1.2        O conceito de Paisagem na Geografia Moderna 
 
 

A paisagem se faz imagem do mundo, experiência 
visual do mundo terrestre. 

Besse, 2006. 
 

 

Uma das primeiras interpretações da geografia moderna sobre a paisagem 

encontra-se na escola francesa. Nos moldes ditados por Vidal de La Blache, a 

paisagem muito serviu para explicar o mundo rural, pois teve suas bases na paisagem 

agrícola, a mais tradicional da França. 

A geografia de Vidal herdou de Humboldt o estudo da fisionomia da paisagem.  

Humboldt concluiu que, se é possível separar em grupos os animais e as plantas 

segundo a analogia de suas formas, também seria possível distinguir as plantas de 

acordo com as regiões da Terra. 

 
[...] é Alexandre von Humboldt, com efeito, que funda a geografia 
botânica em torno do conceito de fisionomia. Vidal de La Blache e, 
sobretudo, Brunhes, estenderão o campo de aplicação desse conceito 
bem além da botânica, uma vez que ele poderá ser aplicado, por 
exemplo, em Brunhes, aos tipos de habitat que o olhar pode descobrir e 
classificar na superfície do globo (BESSE, 2006, p.72). 

 

Nesse sentido, para Vidal de la Blache o meio é um ente concreto em que cabe à 

ciência encontrar, através de sua fisionomia, a expressão de singularidade resultante 

da combinação de elementos naturais e humanos. Disso resulta uma geografia 

francesa baseada na descrição e na diferenciação de áreas, onde se buscava encontrar 

os gêneros de vida - conjunto de técnicas e costumes construídos ao longo do tempo 

por uma sociedade em sua adaptação com o meio físico – e, a partir disso, definir uma 

região, pois, nesse período, a paisagem é considerada um conjunto de formas 

homogêneas nas quais reside uma individualidade, permitindo-se assim a identificação 

de uma “região geográfica” (CORRÊA, 1987). 

Outro viés da geografia tradicional que se baseou no estudo das formas pode ser 

encontrado nos Estados Unidos, com Carl Sauer (1889-1975). Defendendo para a 
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ciência o método indutivo, propôs uma morfologia da paisagem, onde se buscaria sua 

gênese, estrutura, função e forma. Portanto, Sauer destacou em seus estudos os 

aspectos materiais de áreas culturais. Para ele a paisagem cultural é a transformação 

da paisagem natural. Refere-se ao entendimento da cultura, uma vez que esta se 

origina, difunde-se e evolui através do tempo e do espaço, podendo ser traçada no 

espaço pelo estudo da paisagem (Ibid). 

Ao retirar da geografia tradicional as conseqüências epistemológicas 

desencadeadas por uma fisionomia da paisagem, tem-se em primeiro lugar a 

consideração morfológica, ou seja, material, da paisagem, como foi utilizada por La 

Blache e Sauer e, em segundo lugar, de acordo com Besse (2006), o entendimento da 

paisagem como uma totalidade expressiva, animada por um espírito interno do qual se 

pode extrair o sentido. Aqui, pode-se classificar a geografia como ciência da 

interpretação. 

Esse sentido será reelaborado pelas contracorrentes14 chamadas de “nova 

geografia cultural” e geografia humanística a partir da década de 1970, em que a 

geografia é definida em muitos estudos como a “arte da percepção visual” (Besse, 

2006). Mais uma vez, a paisagem como conceito geográfico é tomada de importância. 

Assim, “a geografia está do lado da percepção, a paisagem do lado do sentir” (Besse, 

2006, p.79). 

Desta forma, de acordo com Claval (2001), a geografia cultural renovada define a 

paisagem mediante um papel mais complexo nas relações sociais no espaço, pois ela é 

vista ao mesmo tempo como suporte e matriz da cultura, enquanto a geografia 

humanística se preocupa com a maneira como a paisagem está carregada de 

significado, sendo investida de afetividade por aqueles que vivem nela ou que a 

descobrem (CLAVAL, 2004). 

Ao pensar a paisagem desse modo, a geografia propõe uma teoria sobre o 

espaço, onde considera seus aspectos imateriais como produtos de uma sociedade. 

                                                 
14 São contracorrentes que criticam as ciências empírico-analíticas pelo seu conhecimento formal, 
normativo, racionalista, resultando na compreensão do objeto na sua externalidade, ou seja, busca a 
explicação da realidade e como esta se apresenta, independentemente da interpretação do indivíduo. 
Além disso, essas contracorrentes argumentam que as leis não são capazes de explicar a condição 
humana, fundamentando-se, portanto, nas concepções hermenêuticas, fenomenológicas e 
existencialistas (UNWIN, 1995). 
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Por isso, a paisagem não é um conceito estático15. Nela, estão presentes os conteúdos 

de uma dada sociedade. É, sim, campo de visibilidade, mas, também, de significação 

(MOURA, 2006). 

A respeito deste campo de significação, a paisagem como categoria é uma 

contribuição para “as reapresentações e representações dos elementos da natureza e 

das culturas que ela comporta ou são por ela comportadas” (GOMES, 2001, p.55). 

Por isso, Moreira (1993) a considera referência para a memória, pois nela 

estariam registradas tensões, sucessos e fracassos da história da sociedade. Em outras 

palavras, pode-se encontrar na paisagem marcas da evolução histórica de um povo. 

Moreira (1993, p.52) está, de fato, referindo-se à dimensão simbólica dos 

estudos geográficos, definindo a geografia como a “ciência da paisagem transformada 

na ciência de um cotidiano fartamente semiologizado, resultando num estudo do 

discurso e da (de)codificação do imaginário em nosso tempo”. 

Nesse sentido, autores, como Duncan (2004), baseando-se na semiótica16, 

acreditam que a paisagem codifica informações, a partir disso, realizam uma metáfora 

da paisagem analisada como um texto. 

Diversos geógrafos culturais da atualidade têm como fundamentação o trabalho 

de Duncan (2004) que, pautando-se nos estudos sobre a semiologia de Barthes (1964) 

e na antropologia de Geertz (1980), analisou a significação da paisagem no Sri Lanka 

na qual propôs lê-la como um texto. Além disso, analisando a retórica da paisagem, 

Duncan apresenta alegorias, metonímias e sinédoques nela contida. Segundo Duncan 

(2004, p.106): 

 
A paisagem, eu afirmaria, é um dos elementos centrais num sistema 
cultural, pois, como um conjunto ordenado de objetos, um texto age 
como um sistema de criação de signos através do qual um sistema 
social é transmitido, reproduzido, experimentado e explorado. 

 

                                                 
15 O geógrafo brasileiro Milton Santos em sua vasta obra geográfica define a paisagem a partir do 
espaço. Segundo Santos (1996), se o espaço é um conjunto indissociável de objetos e ações; são as 
ações do homem que se expressam na paisagem cultural. Sua visão de paisagem apresenta certa 
monotonia, uma definição apenas pela formação sócio-espacial, não considerando, portanto a dimensão 
simbólica da paisagem. 
16 Estudo dos signos. Será mais amplamente discutido no segundo capítulo deste trabalho. 
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Já na visão da semióloga Ferrara (1988) que muito dialoga com a geografia, 

inclusive, ao longo de sua vida, trabalhou com Milton Santos, o texto não-verbal 

presente nas formas transforma o próprio espaço em linguagem. Para a autora, a 

cidade é repleta de textos não-verbais que qualificam as peculiaridades da cidade e a 

identificam. Assim, Ferrara (1988, p.41) defende que “o discurso urbano se dispersa na 

morfologia urbana: na paisagem, nos edifícios, nas ruas e no próprio usuário [...]”.  

Isto, a priori, nos leva a retornar à geografia tradicional de La Blache e Sauer, em 

que se estudava uma morfologia da paisagem. Contudo, o que esses autores procuram 

demonstrar, pelo olhar da nova geografia cultural, é mais do que isto. Eles consideram 

que, ao tomarmos a paisagem como texto não-verbal, especificamente da cidade, 

estamos tratando-a como um ente cultural-espiritual, portanto, histórico e portador de 

signos que se forjam nas práticas sócio-espaciais, ou seja, no uso da cidade (MOURA, 

2006). 

Em suma, o saber geográfico perpassa tanto o campo físico quanto o biológico. 

Como era “[...] Para a geografia clássica, a paisagem resultava sempre do jogo de 

mecanismos físicos, biológicos ou sociais” (CLAVAL, 2004, p.51). Mas, também hoje, 

está presente no campo espiritual. Este último irá permitir o desenvolvimento da 

geografia humanística em seu discurso fenomenológico17 da geografia da percepção e 

da geografia cultural como um todo, quando se configura um caráter subjetivo nas 

paisagens geográficas. 

 O campo das ideias, imagens, representações corresponde a um modo de ver e 

se relacionar com o meio-ambiente, onde o espírito pode influir sobre a sociedade. O 

que cai diretamente na possibilidade, da paisagem, de desvendá-lo. A paisagem é, 

portanto, uma paisagem espiritual (MOURA, 2006). 

Em outras palavras, ela é a dimensão visível, do real e do imaginário. Existe 

tanto no espírito das pessoas, quanto como nos objetos físicos. (COSGROVE, 1998 e 

CLAVAL, 2001). 

                                                 
17 Segundo Unwin (1995), a fenomenologia é o estudo ou ciência do fenômeno que busca a significação 
e a revelação da essência do conhecimento através da consciência pura. A fenomenologia se preocupa 
em identificar a essência das coisas. Desta forma, as experiências são o objeto principal da investigação 
filosófica, sendo a linguagem o reflexo dessas experiências. Assim, a fenomenologia não separa o sujeito 
do objeto e parte da premissa de que é necessário a mente humana para entender o fenômeno. 
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Cosgrove (1998) identifica algumas das evidências, fontes que possam informar 

o significado contido na paisagem para os que a fizeram, a alteraram, a mantiveram, a 

visitaram, etc, a saber: fontes documentais, orais, cartográficas, e nos próprios produtos 

culturais, como nas pinturas, literaturas, músicas e filmes; e, por que não, também, nos 

cartões-postais, objeto desta pesquisa. 

Assim, reconhecer o poder da linguagem da imagem na criação de mitos e 

representações da paisagem é uma problemática de investigação geográfica gerada no 

bojo da abordagem interdisciplinar, onde o cartão-postal é o mediador das relações 

entre o ser humano e o espaço. 

 

  

1.2.1     O “Complexo natural total” e sua relevância hoje

 

 

De todas as interpretações sobre a paisagem, a que pretendemos utilizar para o 

presente estudo é o conceito de paisagem vindo da Alemanha no fim do século XVIII e 

início do XIX (em plena era romântica), no advento da geografia moderna, e que foi 

construído mediante uma concepção polissêmica, sob a influência do racionalismo 

positivista de um lado e do idealismo romântico, de outro (LUCHIARI, 2001 e MORAES, 

1999). 

 Este conceito oferece uma gama de interpretações e de utilizações mais ampla 

que nas demais escolas geográficas, pois associa uma apreensão objetiva a uma 

subjetiva. Compreende a paisagem como um “complexo natural total”, representado, de 

forma integrada, pela natureza e pelas ações humanas (FREITAS, PERES e RAHY, 

1999). 

 Se o “completo natural total” tem sua origem no tratamento dado por Humboldt à 

paisagem que ele descrevia com um verdadeiro quadro, onde, de um lado, notava-se a 

objetividade científica e, de outro, a sensibilidade da apreensão estética da natureza, é 

considerada por nós, mais do que isto; “a paisagem alemã é o palco onde os homens, a 

natureza e a divindade entram em contato” (FREITAS, PERES e RAHY, 1999). Nela, se 
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juntam os campos físico/biológico e espiritual, os quais correspondem às preocupações 

de uma geografia cultural renovada. 

 De acordo com Holzer (1999), em sua origem, a palavra Landschaft18 se refere a 

uma “associação entre o sítio e os seus habitantes, ou se preferirmos, de uma 

associação morfológica e cultural”. É, portanto um conceito que vai além do sentido da 

palavra paisagem criada pela pintura, como vimos anteriormente, um conceito restrito 

ao que a visão alcança. 

A amplitude do conceito alemão está de acordo com a complexa teia que a 

geografia cultural busca percorrer, sendo o único que, no nosso entender, é capaz de 

juntar homem e natureza – há muito tempo separados nas ideias sobre a natureza que 

herdamos do Século das Luzes (ou melhor, desde a antiguidade, a partir das ideias 

aristotélicas, das grandes dualidades fundadoras do Ocidente – corpo x alma, homem x 

natureza, bem x mal). Com efeito, a Landschaft se complementaria numa visão de 

mundo bem apresentada por Schama: “Antes de poder ser um repouso para os 

sentidos, a paisagem é obra da mente. Compõe-se tanto de camadas de lembranças 

quanto de estratos de rochas” (SCHAMA, 1996, p.17). 

Schama demonstra que, ao longo dos séculos, formam-se hábitos culturais que 

nos levaram a estabelecer com a natureza uma relação outra que não é a de 

simplesmente esgotá-la até a morte. Desta forma, para esse autor, o sentido de lugar e 

a experiência da paisagem são nitidamente temporais, constituído tanto de lembranças 

e de anseios como do espaço geográfico. Buscando a formação de um “espírito” local, 

o autor defende a ideia de que as tradições paisagísticas do passado podem lançar luz 

sobre o presente e o futuro e de que se “a nossa tradição da paisagem é o produto de 

uma cultura comum, trata-se, ademais, de uma tradição construída a partir de um rico 

depósito de mitos, lembranças e obsessões” (SCHAMA, 1996, p.24). 

Portanto, estamos aqui retomando o conceito de paisagem alemão não no seu 

sentido original, mas realizando uma re-leitura a partir da ótica paisagem X memória 

                                                 
18 Holzer (1999) propõe uma diferença entre Landschaft e paysage. O primeiro termo é mais antigo e 
abrangente que o das línguas latinas, onde sua origem renascentista é limitada à origem das artes 
plásticas. Defende que Landschaft, transmudada em landscape chegou à geografia norte-americana 
pelas mãos de Sauer. Contudo, compreende que paysage significava na Idade Média francesa habitante 
e território e que, quando foi apropriada por La Blache teve seu sentido renascentista destituído e tornou-
se mais correlato a Landschft alemã. 
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proposta por Simon Schama (1996), ou seja, pensando a paisagem, antes de tudo, 

como cultura e como objeto de investimentos afetivos. 

 
Paisagem é cultura antes de ser natureza; um constructo da imaginação 
projetado sobre mata, água, rocha. [...] No entanto, cabe também 
reconhecer que, quando uma determinada idéia de paisagem, um mito, 
uma visão, se forma num lugar concreto, ela mistura categorias, torna as 
metáforas mais reais que seus referentes, torna-se de fato parte do 
cenário (SCHAMA, 1996, p.70). 

 

Ao desempenhar um papel na aquisição de conhecimentos, de atitudes e valores 

de um povo, a paisagem fala da sociedade na qual se vive e das relações que as 

pessoas estabelecem com a natureza. Seu papel também permite uma conexão entre a 

memória do passado e o projeto para um futuro. 

Lowenthal, geógrafo que estimulou a inclusão dos mundos vividos pessoais 

como dado concreto para a geografia aqui nos serve para reflexão quando disse que 

“as paisagens são formadas pelas preferências paisagísticas. As pessoas vêem seu 

entorno através das lentes das preferências e do costume, e tendem a moldar o mundo 

a partir do que vêem” (LOWENTHAL, 1968, p. 6 apud HOLZER, 1999, p. 156). 

Com base nisso, a Landschaft – “complexo natural total” dos alemães - ressurge 

hoje como uma nova possibilidade de se entender o espaço geográfico através de uma 

visão holística, que congrega na paisagem a dimensão concreta e imaginária, símbolos, 

idéias, mitos e representações sobre a natureza e sobre a sociedade. E essa 

nova/antiga ideia de paisagem que iremos utilizar em nossa análise, ao longo de todo 

este trabalho. 
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2 - Imagem e Geografia: 

Fundamentos para uma análise da paisagem 

 
Os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que 

significam outras coisas. 
 

Ítalo Calvino, 1990. 

 

Ao entendermos aqui a paisagem como imagem cultural se faz necessário 

algumas considerações sobre a teoria da imagem, pois, o objeto de análise deste 

trabalho é exatamente um produto derivado da imagem, inicialmente pelos desenhos e 

posteriormente pelas fotografias. Por isso, o capítulo 2 irá abordar a discussão sobre as 

formas metodológicas de analisar a imagem, as características da fotografia e dos 

cartões-postais. 
 

 

2.1       Sobre a Teoria da Imagem 
 

 

Os primeiros registros imagéticos encontram-se no período paleolítico da história 

da humanidade. O homem deixou vestígios da sua capacidade imaginativa sob a forma 

de desenhos feitos nas rochas para comunicar mensagens que, de algum modo, 

estavam relacionadas à magia ou à religião (JOLY, 1994). 

Uma das mais antigas definições de imagem nos foi deixada por Platão em sua 

obra A República19. Platão considera a imagem como imitação, mimesis, uma 

enganação que desvia da verdade, a partir do exemplo de um objeto – a cama. No 

diálogo com Sócrates, o filósofo apresenta a cama natural como sendo a ideia, onde 

Deus é o criador. Depois segue sua reflexão para a cama particular, feita pelo artesão 

                                                 
19 A República é uma obra dialética dividida em 10 partes, chamadas por Platão de livros. Nos livros II, III 
e X, Platão se ocupa das obras miméticas. Entretanto, o livro num todo é a construção de uma cidade 
‘perfeita’ ou ideal nas quais as obras miméticas atrapalhariam o andamento dessa cidade, pois seriam 
mentiras. 
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que se inspira na ideia/imagem da cama natural e finaliza com a cama do pintor que 

imita a cama particular em sua aparência, mas não em sua essência. Com isso, Platão 

define as artes miméticas como objetos aparentes, simulacros, desprovidos de 

existência real, sendo, portanto, a única imagem graciosa e verdadeira aquela que vem 

do natural. 

Em oposição, na obra Poética, de Aristóteles; a imagem é capaz de conduzir ao 

conhecimento, portanto, ela educa. Para Aristóteles, a imitação não representa perigo, 

mas é, sim, uma característica inerente ao homem, e é justamente isto que irá distingui-

lo dos outros seres da natureza. O homem utiliza a imitação para adquirir as primeiras 

noções. 

Ainda hoje, são diversas as definições sobre o que é imagem. De acordo com 

Zunzunegui (2003) a imagem é a representação de um objeto pintado ou em escultura. 

É uma figura de um objeto formada no espelho, numa tela, ou numa placa fotográfica 

ou, ainda, uma figura recebida pela mente através do olho, em outras palavras, uma 

representação de um objeto na mente. 

Possuindo tantas definições, a imagem abre um amplo leque de estudos. 

Encontramos maior relevância nas verificações sobre a imagem, e na formação de um 

sistema de representação; a percepção da imagem nos seus aspectos formais; seu 

processo de significação (expressão e conteúdo); a cultura da imagem num contexto 

cultural e histórico; imagem e o imaginário; imagem como registro e também objeto de 

comunicação. 

 Por fim, das diversas explorações teóricas sobre a imagem destacam-se duas 

abordagens para os estudos de análise mimética: uma realizada pela história da arte e 

a outra pela semiologia. A seguir exploraremos ambas. 

 

 

 

 

 

2.1.1   Iconografia e iconologia  
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 A história da arte é uma matriz conceitual que fundou um novo olhar sobre as 

imagens artísticas, sobretudo, a partir das contribuições de Panofsky, Gombrich, 

Warburg e outros, privilegiando as influências das ideias, sejam elas políticas, 

filosóficas ou teológicas para estudar as imagens (NOVAES, 2008). 

Destas novas ideias, destacam-se as concepções sobre a iconografia e a 

iconologia do alemão Erwin Panofsky. Em 1955, em seu Significado das Artes Visuais, 

Panofsky detalha a imagem sobre os três níveis da compreensão da história da arte. 

O nível primário -  também chamado de natural. É o nível mais básico de 

entendimento, que consiste na percepção da obra em sua forma pura, ou seja, 

encontra-se despojado de qualquer conhecimento ou contexto cultural. Este nível 

subdivide-se em factual; apreendido pela simples identificação das formas visíveis e 

expressional; compreendido por empatia, quando uma certa sensibilidade parte da 

experiência e familiaridade cotidiana dos objetos e fatos.  

Já o nível secundário ou convencional existe graças a uma equação cultural 

somada ao conhecimento iconográfico, onde é possível relacionar os motivos artísticos 

com assuntos e conceitos. 

No último nível, aprofunda-se a análise das artes. Este foi chamado por Panofsky 

de significado intrínseco da obra – seria na verdade, o nível da iconologia propriamente 

dito - pois é aqui que se leva em conta a história pessoal, técnica e cultura para 

entender uma obra. 

A partir disso, Panofsky (1955, p.47) elabora os conceitos de iconografia e 

iconologia. Para o autor, “iconografia é o ramo da história da arte que trata do tema ou 

mensagem das obras de arte em contraposição às formas”. Possui, portanto, o objetivo 

de identificar imagens que veiculam ideias, histórias, símbolos, etc, bem como busca 

interpretar o motivo artístico correto que inspirou a realização da obra. Em outras 

palavras, iconografia é a abordagem caracterizada pela “descrição e classificação das 

imagens” (PANOFSKY, 1955, p.53). 

Ainda segundo o autor, iconologia seria a análise da obra de arte, a partir da 

existência de um significado intrínseco ou conteúdo presente na obra de arte, que 

compõem um conjunto de valores simbólicos, revelando o pensamento de uma 

sociedade, Panofsky define assim iconologia: 
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a descoberta e interpretação desses valores simbólicos (que, muitas 
vezes, são desconhecidos pelo próprio artista e podem, até, diferir 
enfaticamente do que ele conscientemente tentou expressar) é o objeto 
do que se poderia designar por ´iconologia´ em oposição a ´iconografia´ 
(PANOFSKY, 1955, p.53). 
 

A iconologia traz a possibilidade de investigação da gênese e significação da 

evidência encontrada pela iconografia. É a abordagem capaz de inter-relacionar as 

influências de ideias, propósitos e inclinações do artista, em suma, consiste num 

método interpretativo. Assim, temos que ambas associadas são suporte para a análise 

geográfica das imagens onde, segundo Novaes (2008), a partir da década de 1980, a 

geografia humana passou a utilizar os conceitos de iconografia e iconologia para a 

análise do significado das paisagens. 

Outra referência no âmbito da história da arte no século XX é Gombrich (1986), 

especialmente por seus estudos sobre o Renascimento. A contribuição mais importante 

deste autor se tratou da defesa de que a imagem é um instrumento de conhecimento, 

pois serve para ver e interpretar o mundo. Para ele a imagem é o resultado de um longo 

processo do qual foram sucessivamente utilizadas representações esquemáticas e 

correções.  

De acordo com Zunzunegui (2003) e Novaes (2008), esse historiador da arte 

baseia-se em Platão para afirmar que a representação deve ser sempre vista como 

referência a outra coisa, não é, pois, uma réplica, e sim uma relação de semelhança 

entre o objeto e sua representação, por isso a imagem deve ser entendida em seu 

contexto. 

Ao estabelecer a ponte entre a História da Arte e as teorias da linguagem, na 

verdade, opôs-se ao conceito de mimeses de Platão, em A República. Para Gombrich, 

a mímese não existe. Fundamentando essa afirmativa, Gombrich (1986) identifica ao 

longo da história da arte as diferentes maneiras de representar, que chamamos de 

estilos. Isto, por sua vez, indica que não existe a perfeição mimética perseguida pela 

tradição ocidental aristotélica. Através dessa análise, Gombrich rompe com a clássica 

distinção entre uma arte de base conceitual e outra de base mimética. Toda 

representação é conceitual. Na tradução das imagens perceptivas em representações 
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gráficas ou pictóricas, o artista necessariamente cria um sistema codificado, em outras 

palavras, uma linguagem.  

Por fim, defende que aquilo que o artista faz não é imitar a natureza como ele 

próprio supõe, mas criar alternativas de interpretação dessas impressões perceptivas 

em traços, manchas, texturas, cores. Com isso, Gombrich contribui para a construção 

do conceito de representação, pautando-se numa história da arte que é, na verdade, a 

história das aparências. 

 

 

2.1.2   Semiologia 

 

 

A semiologia se caracteriza por um modelo conceitual mais geral e mais 

globalizante, que considera o modo de produção e de sentido do signo20. É um estudo 

de origem européia21, pautado na análise das linguagens específicas, tais como; 

imagem, gesto, teatro e cinema e, a partir disso, tem sido uma teoria geral de 

explicação sígnica. De acordo com Eco (1932) a semiologia é “a ciência que estuda 

todos os fenômenos da cultura como se fossem sistema de signos”. 

Destacam-se como principais autores nos estudos semiológicos Ferdinand 

Saussure e Charles Sanders Pierce. O primeiro é considerado autor de grande 

importância no âmbito da descrição lingüística, enquanto que o segundo ressaltou o 

caráter dinâmico das linguagens, apontando para uma teoria da semiose. 

Segundo Zunzunegui (2003) e Joly (1994), para Saussure a língua22 é o único 

sistema de signos. A semiologia seria, portanto, uma ciência geral dos signos da qual a 

lingüística, estudo sistemático da língua, teria o papel fundamental. Nesse sentido, 

                                                 
20 O signo é definido na semiologia como aquilo que, quando exprime idéias, suscitam no espírito 
daqueles que o recebem, uma atitude interpretativa (Joly, 1994, p.30). 
21 Os estudos originados nos Estados Unidos recebem o nome de Semiótica. 
22 Saussure efetua uma separação entre langue (língua) e parole (discurso). Para ele, a língua é um 
sistema de valores que se opõem uns aos outros e que está depositado como produto social na mente de 
cada falante de uma comunidade possui homogeneidade e por isto é o objeto da lingüística propriamente 
dita. Diferente da parole (discurso) que é um ato individual e está sujeito a fatores externos, muitos 
desses não lingüísticos e, portanto, não é possível analisá-los. 
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dedicou-se a isolar as unidades constitutivas da língua (sons e fonemas), relacionando, 

assim, o signo lingüístico a um significante (aspecto material do signo ou a expressão) e 

a um significado (conceito ou conteúdo).  

Pierce estabeleceu o conceito de relação sígnica ao defender que toda relação 

envolve o signo propriamente dito, o objeto e seu interpretante. Esse conceito ficou 

conhecido como tríade de Pierce.  Em seu modelo de análise dos signos classificou os 

sinais em ícones – o significante é análogo ao que ele representa - índices/indício – a 

relação causal de contigüidade física com aquilo que representa, e símbolo – mantém 

com o referente uma relação de convenção. Contudo, o que realmente marca em sua 

teoria é a extensão da discussão da atuação subjetiva sobre a decifração sígnica 

(JOLY, 1994). 

Com efeito, Pierce inseriu a língua de maneira relativista e numa perspectiva 

mais vasta. Para ele o signo possui uma materialidade que percebemos com nossos 

sentidos. Tudo pode ser signo a partir do momento em que daí se deduza uma 

significação dependente da cultura e do contexto histórico (Ibid.). 

Desta forma, 
A partir de nossas percepções emergem significações; nossas 
percepções do mundo ‘exterior’, de suas formas físicas e biológicas, 
produzem significantes. A partir de nossas percepções do mundo 
‘interior’, conceitos, afetos, sensações e impressões formam-se os 
significados (FONTANILLE, 2007, p.38). 

 

Atualmente, há um campo de estudo específico chamado de semiologia da 

imagem, responsável pelo estudo das mensagens visuais entendidas como 

representações visuais. Para Zunzunegui (2003), este ramo da semiologia desdobra o 

campo da análise das imagens sendo elas consideradas textos icônicos. Baseando em 

Pierce, a imagem é um ícone, ou seja, é, na verdade, semelhante àquilo que 

representa, por essa razão, ela é uma representação, em outras palavras, um signo por 

exprimir certas ideias. 

Além disso, Barthes em sua obra Elementos de Semiologia, cujo original data de 

1964 ampliou os conceitos de Sausurre, transportando-os para o filme, a fotografia, a 

moda e a música. Nesta obra também defende a possibilidade de uma semiologia da 

cidade que é para esse autor uma inscrição do homem no espaço. “A cidade é um 
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discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala a seus 

habitantes, falamos nossa cidade” (BARTHES, 1964, p.224). 

O autor verifica uma tomada de consciência crescente das funções dos símbolos 

no espaço urbano e indica que isto resulta no conflito entre significação e função da 

cidade e critica “o verdadeiro salto científico será realizado quando se puder falar da 

linguagem da cidade sem metáfora” (ibid, p. 224). Ou seja, Barthes defende o estudo 

do simbolismo urbano como parte essencial para entender a linguagem humana. O 

mundo dos significantes é tão concreto que não é apenas uma metáfora. 

Outro autor igualmente importante para o estudo semiológico foi Umberto Eco. 

Em A estrutura ausente, obra de 1986, Eco nos trouxe a possibilidade de investigar os 

signos arquitetônicos.  

Por fim, a partir do trabalho de Ferrara (1988, p.4) é possível transpor a teoria 

destes semiólogos para a pesquisa de uma geografia urbana em que “ruas, avenidas, 

praças, monumentos, edificações configuram-se como uma realidade sígnica que 

informa o próprio objeto: o contexto urbano”. Os signos na cidade formam textos não-

verbais, marcas referenciais presentes na lembrança que conservamos de nossas 

experiências espaciais e criam uma espécie de trânsito informacional que garante uma 

medição significativa. Nesse sentido, Ferrara (1988) propõe analisar o próprio espaço 

como linguagem. 

 
[...] estudar a organização do não-verbal, a mudança funcional de suas 
articulações, a circulação de seus signos, compreender o papel dos 
seus usuários ou receptores, sua relação com o processo institucional 
ou cultural onde se insere, sua contextualização ou descontextualizarão, 
sua semantização ou ressemantização sígnica é, ao mesmo tempo, 
estudar o espaço como linguagem como representação da prática 
cultural que lhe é inerente (FERRARA, 1988, p.11). 
 

 

Desta forma, acreditamos que, considerando autores como Barthes e Eco, a 

geografia poderá dialogar com a semiologia, tendo como base seus conceitos de 

espaço e paisagem. No primeiro, encontra-se a possibilidade de analisar os aspectos 

funcionais do espaço e, no segundo, os aspectos valorativos que se moldam na 

paisagem, ambos produzindo diferentes espacialidades. Assim, geógrafos, inspirados 



 45

na semiologia, entre os quais se destacam Duncan (2004) veem a paisagem um texto 

onde é possível ler e interpretar seus sentidos e é nesta perspectiva que caminha este 

trabalho. 

 

 

2.2     Imagem e Geografia 
 

 

 Desde a institucionalização da Geografia como ciência e até mesmo antes disso, 

os geógrafos vêm utilizando-se das representações gráficas, entre elas, mapas, 

fotografias, imagens de satélites como meio pelo qual é possível ter evidências 

empíricas de um determinado recorte espacial (MARTINS, 1998). 

 Esse tratamento das imagens, na verdade, é característico do enfoque 

tradicional da geografia. Mais recentemente, o enfoque cultural trata as imagens como 

representações, ou seja, modos de ver do mundo. Nesse sentido, Martins (1998, p.4) 

quando relaciona imagem e geografia defende que “as imagens não testemunham uma 

geografia estática do passado, mas uma geografia imaginativa23 em formação, onde no 

registro material das paisagens dos lugares, vislumbram-se, nebulosas, as paisagens 

das ideias”. 

 O viés semiótico na geografia hoje está fortemente presente na sua abordagem 

cultural de paisagens de língua inglesa e francesa. Destacam-se Cosgrove, 1984 e 

1988; Mitchell, 2000; Claval, 1995; Bonnemaison, 2000; Berque, 2000 e no Brasil: 

Corrêa e Rosendhal em sua extensa coletânea de livros publicados pela eduerj desde 

meados da década de 1990 até hoje. 

Joly (1994) apresenta algumas questões para a análise da imagem, nas quais 

destacamos o fato de que a imagem é uma mensagem visual composta por signos, 

portanto é uma linguagem, um instrumento de expressão e comunicação onde, para 

compreendê-la é importante procurar para quem ela foi produzida. Assim, para o autor, 

                                                 
23 Sua noção de geografia imaginativa é retirada de Edward Said. Para a autora, as imagens do Novo 
Mundo levadas pelos viajantes, contribuiram para a criação de ideias e valores por parte dos europeus 
que nunca estiveram realmente no Brasil. 
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ao analisar uma mensagem devemos considerar que estamos do lado da recepção, por 

isso, a necessidade de identificar o destinatário. 

Além disso, para as imagens antigas (como é nosso caso de estudo) Joly (1994) 

também realiza uma reflexão se perguntando sobre as intenções do autor. 

Considerando que a imagem é uma produção consciente e inconsciente de um sujeito o 

autor comenta: 
[...] Acerca do que o autor quis dizer, ninguém sabe nada; o próprio 
autor não domina toda a significação da mensagem que produziu [...] 
interpretar e analisar uma mensagem pré-existente, está mais em 
compreender que significações determinada mensagem, em 
determinadas circunstâncias, provoca aqui e agora, sempre tentando 
destrinchar o que é pessoal do que é coletivo (JOLY, 1994, p.48). 

 

Fica claro, portanto, a impossibilidade de se descobrir as reais intenções do 

autor. O máximo que podemos chegar é na compreensão do “espírito da época, na 

medida em que os trabalhos dos autores funcionam como um filtro cultural. Joly (1994, 

p.48) ainda nos alerta que “estudar as circunstâncias históricas da criação de uma obra 

para melhor compreendê-la pode ser necessário, mas nada tem a ver com a descoberta 

das intenções do autor”. 

Joly (1994, p.68) ainda cita as contribuições de Gombrich para dizer que a 

imagem é um instrumento de conhecimento e “o resultado de um longo processo, no 

discurso do qual foram sucessivamente utilizadas representações esquemáticas e 

correções”. 

A partir do nosso conhecimento de mundo - conotação cognitiva - é possível, 

portanto relacionar a imagem enquanto representação sociocultural aos valores que 

atribuímos a essa imagem – conotação ideológica. Em suma, o estudo de imagens faz 

parte das representações socioculturais em que, através da sua “leitura” realizamos um 

inventário de conotações que nos remetem a uma forma de percepção da realidade 

(CHAMARELLI, 2000). 

Possuindo uma função estética e outra de conhecimento a imagem assemelha-

se ao conceito de paisagem na geografia. Assim, a partir do que expusemos no capítulo 

1 e no capítulo 2, a abordagem semiológica da paisagem comporta necessariamente 

um componente visual que pode ser também chamado de morfológico. Contudo, na 

materialidade da paisagem está a emergência de um sentido que é dado pela sua 
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leitura como um texto. Assim temos, forma24 e sentido; significado e significante se 

relacionando.  

A paisagem é vista. Ver é perceber a forma que se apresenta o fenômeno 

estético e como ele está carregado de subjetividade. Desta maneira, o termo imagem 

urbana não é uma acepção exclusivamente visual, mas, ao contrário; envolve a 

figuração urbana na dimensão significativa que o usuário a ela atribui ou na dimensão 

simbólica construída através de uma memória urbana presente não apenas na vida das 

pessoas, mas nos discursos oficiais construídos ao longo dos anos. 

Quanto à questão do método, Joly (1994) apresenta quatro maneiras diferentes 

para a análise da imagem. 

1- Método operacional – baseado em Barthes - a imagem é composta por 

diferentes tipos de signos. Deve-se investigar que signos são esses. 

2- Mensagem implícita – o pesquisador deve arrolar diferentes significantes, ou 

seja, o conceito ou o conteúdo e correspondê-los aos significados que evocam por 

convenção ou pelo uso. 

3- Presença e ausência - cada elemento presente foi escolhido entre uma classe 

de outros elementos ausentes que estão mentalmente associados. 

4- Retórica da imagem - Considerar a existência de uma retórica da paisagem, 

identificando as figuras de linguagem existentes na imagem ou ainda, levando as 

funções da linguagem para a imagem, onde Joly (1994) destaca a existência de uma 

função denotativa e outra conotativa, ambas possíveis de serem investigadas pela 

semiologia da imagem. 

Contudo, o autor faz uma ressalva para o caso do estudo da imagem, mostrando 

que, na verdade, “não há método absoluto para a análise, mas sim opções a fazer, ou a 

inventar, em função dos objetivos” (ibid., p.54). 

A partir disso, é preciso, pois definir o objetivo de análise da imagem e 

compreendê-la como produção humana destinada a estabelecer uma relação com o 

mundo. Fazer uma imagem é, antes de qualquer coisa, olhar, escolher construir e 

                                                 
24 A imagem é um ícone que mantém relação de analogia entre significante e o referente, ou seja, as 
formas permitem o reconhecimento (JOLY, 1994). 
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reconstruir ideias, valores, sentimentos, informações e, ao interpretá-la, é preciso levar 

em consideração isso. 

Por fim, destacamos um exemplo sobre a análise da imagem pela semiologia 

nos estudos geográficos. Trevor Pringle, no artigo presente no livro organizado por 

Cosgrove (1988), analisa a construção do mito das Terras altas vitorianas, através das 

pinturas de Landseer, artista que retrata a família real inglesa. 

 Assim, tendo como objeto de estudo a pintura, Pringle (1988) fundamenta sua 

discussão no método analítico de Roland Barthes25, na qual sua semiologia, inspirada 

em Charles Pierce, postula a relação entre os dois termos: o significante (forma) e o 

significado (conceito). A associação entre estes termos produz um terceiro, o signo 

(mito).  

 Nesse sentido, Pingle (1988) encontra na pintura de Landseer, encomendada 

pela realeza, o significante: a realeza nas terras altas e a ascensão da Victoria. O 

significado: imposição e apropriação por parte da realeza. E, por fim o signo: aparência 

natural da família real nas tranqüilas terras altas. O autor assim demonstra que o mito 

vitoriano das terras altas maquiou as tensões da sociedade inglesa num período de 

transformações e revoltas contra a realeza. 

 Esse breve exemplo demonstra uma das inúmeras formas na qual é possível 

analisar, através dos conhecimentos da semiótica, os mitos ou ideias, valores e 

representações contidos nas formas e desenvolvidos nos conceitos (derivados das 

formas) e de como a geografia pode decifrá-los, ajudando a construir um discurso sobre 

mundo. 

 Isso posto, seguiremos agora para uma reflexão dos cartões-postais e da 

fotografia, uma vez que no domínio do não-verbal a leitura da cidade não pode 

prescindir de recursos de veículos audiovisuais que, como imagem da cidade, revela 

um discurso e uma ordem do Rio de Janeiro. 

 

                                                 
25 Relaciona os signos da imagem a mesma estrutura do signo lingüístico de Saussure. Para Barthes, o 
significado seria a representação psíquica de uma "coisa" e não a "coisa" em si. O significado de uma 
imagem é sua representação gráfica. O significante materializaria a figura do significado (a figura 
propriamente dita) com seu significado segmentado e entendido de várias formas, segundo as diferenças 
culturais de cada leitor ou observador. Barthes usou a análise semiótica em revistas e propagandas, 
destacando seu conteúdo político, como dito anteriormente, Barthes ampliou o método de Saussure. 
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2.3      A fotografia: a realidade representada 
 

 
Fotografia é memória e com ela se funde. Fonte inesgotável 
de informação e emoção. Memória visual do mundo físico e 
natural, de vida individual e social. 

Boris Kossoy, 2001. 
 

 

 Inventada por Joseph Niepce, em 1827, a primeira foto foi fixada numa câmara 

bastante rústica. Contudo, foi Daguerre, em 1839, utilizando-se de uma folha de cobre 

revestida de prata, tratada com vapor de iodo para ser sensível a luz, que apresentou 

para o mundo o daguerreótipo, a primeira grande evolução fotográfica de apreensão da 

imagem (DALTOSO, 2006). 

 A popularização da fotografia só ocorreu em 1888, quando George Eastman 

criou uma máquina simplificada denominada Kodak, usando um rolo de papel flexível e 

sensível à luz. Posteriormente, o rolo foi substituído pelo celulóide, utilizado até os dias 

atuais (Ibid). 

 De acordo com Sontag (2004) o desenvolvimento da técnica fotográfica, sua 

reprodução em massa permitiu uma rápida absorção como prática social utilizada tanto 

por instituições de controle quanto pela família, revelando assim dois aspectos do ato 

de fotografar; aquele que trata da realidade, ou seja, a foto é fonte de informação, 

provas criminais e também históricas; e, ainda, aquele que define a foto como valor 

simbólico, usada para a construção de álbuns de família, por exemplo. 

 Nesse sentido, o uso da fotografia perpassa pela discussão teórica sobre 

realidade e ficção. Zunzunegui (2003), baseando-se em Barthes26 qualifica inicialmente 

a fotografia como algo necessariamente real, se a considerarmos uma reprodução não 

mediatizada capaz de facilitar a compreensão direta das coisas. 

E, avança na discussão sobre o papel do fotógrafo, defendendo que o ato de 

fotografar se configura como uma atitude de não intervenção, de radical indiferença 

                                                 
26 Na semiótica da fotografia de Barthes (1974) as fotografias são “certificados de presença”, uma perfeita 
analogia da realidade que garante que a fotografia capta o referente, ou seja, algo realmente esteve lá. 
Em outras palavras, são ícones, pois o significante é análogo ao que representa. 
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diante o mundo. O fotógrafo apenas apreende a realidade com a câmara e contribui 

para um relato do mundo. Segundo o autor, “además la câmara otorga um poder fáctico 

al fotógrafo, que se constituye em voyeur universal; el mundo se entiende como 

território de caza fotográfica y que se divide dos grandes grupos, observadores y 

observados27” (ZUNZUNEGUI, 2003, p.134-135). 

 Contudo, essa primeira visão da fotografia, pautada nas concepções realistas, foi 

aos poucos sendo questionada; assim, entendeu-se a objetividade presente na 

fotografia como um mito. Disso resultaram reflexões sobre as peculiaridades da 

fotografia que a definiram mais especificamente uma representação da realidade.  

Zunzunegui (2003), refletindo sobre essas novas concepções, destaca que a 

fotografia elimina informações sonoras, táteis, gustativas e olfativas, convertendo tudo 

em percepção visual. Além disso, o mundo tridimensional é reduzido a 

bidimensionalidade da foto e ainda pode ser alterado pelas cores ou pelas fotos em 

branco e preto.  

O autor também acrescenta que o fotógrafo “caçador” não é neutro, seu ponto de 

vista está lá e estará determinando suas escolhas; o que nos leva a outra característica 

relevante da fotografia: a eleição de um espaço que se decide mostrar e a eliminação 

do espaço que está atrás dos limites do enquadramento28. Há, portanto, uma 

seletividade espacial, ou melhor, da paisagem. Por fim, a consagração da capacidade 

de representação icônica da fotografia encontra-se condicionada a necessidade de 

utilizar a luz como elemento básico. O fotógrafo, pois, precisa escolher as 

possibilidades de combinação entre abertura do diafragma, foco, velocidade do 

obturador, etc, para a melhor apreensão da imagem que deseja. 

De acordo com Chamarelli (2000, p.73) a fotografia orienta-nos como linguagem 

verbal, possui sua retórica em que: 

 
Representa a realidade do fato, confundindo-se com o fato propriamente 
dito. Ela é tão só o enunciado, o resultado da enunciação. Algo que 
passou por múltiplas destilagens, e como tal ela passa a ser outra coisa 

                                                 
27 O trecho correspondente na tradução é: “A câmera outorga um poder fático ao fotógrafo, que se 
constitui em voyeur universal; o mundo é entendido como território de caça fotográfica que se divide em 
dois grupos, observadores e observados.” 
28 Aqui temos também uma característica que aproxima a fotografia da paisagem. 



 51

que não o fato. Está na ordem das representações e ganha estatuto de 
signo, pois faz sentido para outrem. 
 

 Em conseqüência destas características, a fotografia é, de fato, um olhar cultural 

sobre o mundo, resultando para Zunzunegui (2003, p.136) “[...] em la medida em que 

toda fotografia supone la presencial del observador ante algo digno de ser mirado, abre 

la relación imagen/espectador al campo de lo imaginário”29. 

 Surge assim a perspectiva de uma semiótica da fotografia. Foi, sobretudo, 

Barthes que desenvolveu esse tema na tradicional trilogia do significante, significado e 

signo de Saussure, em outras palavras, os sinais físicos, os objetos a que se referem e 

a interpretação humana. O mais influente trabalho de Barthes (1999) Mitologias (original 

de 1957) compõe ainda hoje parte da teoria crítica da semiologia. Para o autor, mitos 

são sinais que carregam com eles maiores significados culturais. Por isso, se 

preocupou em descrever como um mito bem formado, no sofisticado sistema de 

comunicação é capaz de servir aos objetivos de uma ideologia da classe dominante.  

Sua noção de mito trata-o como algo socialmente construído, uma realidade que 

é passada de geração em geração tornando-se "natural". Assim, mito é um modo de 

significação que não está limitado às matérias de jornalismo, publicidade, ou ao cinema, 

mas encontra-se em todos os aspectos da sociedade moderna. 

 Na semiótica de Barthes, a fotografia, assim como o vídeo ou o filme, são ícones, 

ou seja, a imagem é algo que se assemelha a qualquer outra coisa e, por isso, se 

encaixa na categoria das representações. A imagem fotográfica é ainda heterogênea, 

possuindo diversos signos: icônicos, plásticos e lingüísticos e pode considerar também 

que sua significação deve-se ao seu aspecto de símbolo, seguindo a definição de 

Pierce. Ou seja, o signo fotográfico é simbólico porque atua no campo da 

representação. As fotografias são fragmentos, construídos a partir de um conhecimento 

estético do seu produtor e carregadas de sentido. Por isso denunciam valores inerentes 

as imagens (JOLY, 1994). 

 Santaella e Nöth (1999) apresentam Barthes como o defensor do aspecto de 

iconicidade do signo que se manifesta como índice. A fotografia, portanto, funciona ao 
                                                 
29 O trecho correspondente na tradução é: “na medida em que toda fotografia supõe a presença do 
observador anterior a algo digno de ser observado, abre a relação imagem/espectador ao campo do 
imaginário”. 



 52

mesmo tempo como ícone, pois apresenta certa semelhança com o referente (objeto 

em si), uma realidade aparente; e um índice ao possuir relação causal com a realidade, 

sendo assim parte representada de um todo anteriormente adquirido pela experiência 

subjetiva ou pela cultura. 

 Desta forma, se a fotografia é um signo icônico temos, então, a presença de uma 

arbitrariedade semiótica que, segundo os autores se manifesta da seguinte maneira: “a 

relatividade semântica da fotografia se refere ao fato de que a percepção de imagens 

fotográficas possui elementos culturais” (Santaella e Nöth, 1999, p.108). 

 Isto, por sua vez, pode ser utilizado metodologicamente pelas interpretações da 

semiótica sobre as funções denotativa e conotativa da mensagem verbal, que Joly 

(1994) transportou para a análise da imagem. 

Sontag (2004) demonstra que a fotografia é resultado de uma visão histórica e o 

seu lugar central na cultura contemporânea. Destaca-se em sua teoria a defesa de que 

a fotografia fornece um testemunho, possuindo uma transparência estritamente 

seletiva, é uma interpretação do mundo. Não refuta a ideia da fotografia ser um 

documento histórico, mas ressalta seu papel como fonte de representações sociais, da 

mesma forma, entendemos ser neste trabalho. 

 Sontag (2004) avança na discussão, defendendo que através das fotos, a 

imagem é também um objeto, ou seja, fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. 

Significa ainda por a si mesmo em determinada relação com mundo, é, pois, para a 

autora um “simulacro de apropriação” que se torna “simultaneamente uma 

pseudopresença e um signo de ausência” (SONTAG, 2004, p.25). 

 Esta posição de Sontag (2004) nos lembra a visão antiga dos alemães de 

paisagem – Landschaft – em que a geografia ao contemplar a paisagem, a revela como 

representação, pois só existe na relação do homem com o mundo; sendo assim, a 

paisagem é um “complexo natural total” criada pelo olhar cultural do observador.  É a 

partir dessas relações entre paisagem e fotografia que definimos nosso conceito 

Landshaft escolhido para análise dos cartões-postais. 

 Assim, paisagens da cidade foram apropriadas e, na sua relação entre homem e 

mundo, produziram um determinado olhar cultural e nos contaram uma história da 

cidade, pois as imagens de um tempo petrificado não são espelhos mudos, ou 
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inocentes, mas denotam uma mensagem específica e histórica, e, também conotam 

valores, ideias e simbolismo contidos nesta paisagem-testemunho da cidade que 

representa e cria  a realidade. 

 Segundo Belchior (1983), o cartão-postal popularizou a fotografia ao ser um 

difusor de imagens. Passemos agora para um estudo da história dos postais a fim de 

contextualizar esse uso no Brasil e sua importância na construção de sentidos sobre a 

cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

 

 

2.4      Um pouco da história dos cartões-postais 
 

Como guias que à distância podem comunicar espaços, os 
monumentos e a arquitetura a serem visitados e admirados, 
os postais acabam por fundar, na repetição das imagens, o 
hábito.  

Nelson Schapochnik 
 

 

A ideia de se enviar um cartão-postal no lugar de uma carta comum foi aceita 

pela primeira vez em 1869 pelo Império austro-húngaro. O cartão (correspondenz-

Karte) media 85 x 122 cm, tendo uma face exclusiva para o endereço e a outra face 

branca, para ser escrita a mensagem. Seu objetivo principal era diminuir os custos do 

serviço postal, servindo para comunicações breves. O autor dessa ideia foi Dr. Emanuel 

Hermann. Contudo, há registros de que outras pessoas já haviam pensado em um tipo 

de cartão-postal como John P. Charlon nos Estados Unidos e Heinrich Von Stephan na 

Alemanha (GORBERG, 2002). 

 A novidade foi rapidamente aceita pelo público e, em 1870, o postal sofreu 

alteração de tamanho, passando a medir 10,8 x 16,3 cm e mais adiante para 9 x 14 cm. 

Segundo Gorberg (2002), no dia do lançamento, em Berlim foram vendidos 45.000 

cartões-postais e, no decorrer do ano, a Alemanha vendeu cerca de 10 milhões. Já em 

1899, com uma população de 50 milhões a Alemanha registrou 88 milhões de cartões 

postados. A partir disso, sucessivamente outros países foram acolhendo esta inovação 

de sucesso (Ibid). 
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No Brasil, a mesma ideia se concretizou com nome de bilhete postal. O primeiro 

bilhete postal produzido aqui data de 1880. Da mesma forma que na Alemanha, um 

lado do postal em branco para a mensagem e outro para se escrever o endereço (Ibid). 

No entanto, pouco tempo se passou até que se estampasse uma determinada 

imagem, na qual, nesse período, tratava-se ainda de um desenho, geralmente, 

referindo-se a alguma propaganda. Em 1891, os postais passaram a ter a fotografia 

como imagem, o que introduziu um caráter artístico a este produto e facilitou a rápida 

expansão de seu uso pelo mundo, permitindo a fixação e divulgação do ambiente onde 

o homem vivia (BELCHIOR, 1983). 

Do bilhete postal originou-se o cartão-postal. No Brasil, os primeiros decênios do 

século XX corresponderam à Idade de Ouro do Cartão-postal e a Belle Époque da 

cidade, ou seja, o Rio de Janeiro de Pereira Passos estava exatamente no momento 

auge da procura dos cartões-postais (VELLOSO, 2001). 

Belchior (1983, p.11) comprova a Idade de Ouro dos cartões-postais, no Brasil, 

através dos dados do correio. Os números elevados reforçam o quão foi importante o 

postal para as comunicações da época: 

 
Somente em 1909, recolheu cerca de 15 milhões e entregou outros 
tantos em um país de população ao redor de 20 milhões de habitantes. 
Tais números refletem mais o apelo intrínseco dos cartões, do que o 
cumprimento de suas funções do meio prático de correspondência. 

 

 Congregando os interessados, associações de cartofilia surgiram por todo o 

mundo. No Brasil, fundou-se em junho de 1904 a Sociedade Cartophilia Internacional 

Emanuel Hermann. Essas associações publicavam boletins com o nome dos sócios e 

seus endereços para facilitar a troca de cartões-postais, prática muito comum nessa 

época. Revistas especializadas também eram numerosas no mundo a fim de atender as 

necessidades dos colecionadores (GORBERG, 2002). 

 Meio de correspondência e objeto de coleção. Os postais foram produzidos em 

série e numerados por casa ou editores. O prazer da coleção e a vinculação das 

imagens em um meio de grande circulação social – o correio – tornaram o postal um 

grande divulgador de ideias, valores e representações sobre o espaço que nele eram 

retratadas. 
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Desta forma, “os mais antigos postais produzidos por editores estabelecidos no 

Rio de Janeiro, então, Capital Federal, são do fotógrafo Marc Ferrez, circulados em 

dezembro de 1900” (DALTOSO, 2006, p.19). 

Ferrez elaborou o maior acervo fotográfico sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

Trabalhou para a Diretoria Geral de Obras Públicas, evidenciando relações diretas com 

o poder público na produção de algumas de suas fotografias. Além de grande fotógrafo 

do Rio de Janeiro, em 1865 fundou a sociedade Marc Ferrez e Cia, na Rua São José, 

onde editou vários postais. Outros editores também editaram fotografias por ele 

produzidas (BELCHIOR, 1983). 

O sucessor de Marc Ferrez, foi o fotógrafo Augusto Malta que também trabalhou 

diretamente para o prefeito Pereira Passos, suas fotografias serviram, por exemplo, 

como argumentação sobre a necessidade das demolições dos casarios no centro da 

cidade. Foi considerado o mais habilidoso fotógrafo no registro das cenas do cotidiano 

(Ibid). 

Outros fotógrafos também se destacam no período, são eles: Horácio Garcia, J. 

costa, M. Oroso, N. Viggiani, A. Ribeiro30 e C. Moura. Dentre as casas fotográficas mais 

importantes, temos a casa staffa, malta e Leon de Rennes (Ibid.). 

Para termos uma visão geral da história dos cartões-postais, baseamo-nos em 

Miranda (1985) que indica a existência de seis fases distintas para seu uso, a saber: 

 Primeira fase – chamada de pré-história. A origem dos postais estaria nos 

cartões chineses de saudação. No entanto, não há muitos registros hoje sobre essa 

fase. 

 Segunda fase – Os precursores – Em 1869 são editados postais em Viena para 

a exposição universal de Paris31. 

 Terceira fase- conhecida como cartões antigos – compreende os postais criados 

entre 1889 e 1900, em sua maioria desenhos, esta é uma fase de aperfeiçoamento dos 

cartões. 

                                                 
30 Produtor de extensa série de cartões-postais sobre a cidade. Iniciou seus trabalhos em 1902 na fábrica 
da Rua Senador Alencar, em São Cristovão, quando assinava os postais com o nome de A. Ribeiro. Já 
na década de 20 passou a assinar os postais com o nome A. C. Costa Ribeiro (Ibid). 
31 Miranda (1985) também considera como precursores dos postais o cartão de natal, criado por Henry 
Coles, em Londres em 1843 e a carte –de-visite, de 1854, que tinha 6 por 10 cm de medida e uma foto 
pessoa. Este cartão era distribuído nos eventos sociais. 
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 Quarta fase – idade de ouro ou cartofilia – estende-se de 1900 a 1918 no mundo 

e no Brasil avança até 1930. Período de intensas trocas de cartões-postais do 

crescimento do número de colecionadores que é recorte temporal desta pesquisa. 

 Quinta fase – hibernação – após o auge da circulação de cartões-postais até 

1960 há um período em que a ânsia do colecionismo diminui. 

 Sexta fase – Renascimento – a partir de 1960 até os dias atuais há uma 

revalorização do cartão-postal como documento de uma época. 

 Além destas fases classificatórias, Miranda (1985) também define os postais do 

início do século XX em três tipos. Fotográfico real, fotográfico impresso e postal 

artístico. O primeiro é criado a partir da foto revelada diretamente no papel fotográfico, 

imitando um postal. É um tipo raro, produzindo-se, às vezes, um único exemplar ou em 

pequenas tiragens. Os outros dois são feitos nas gráficas, em grandes números de 

impressão através dos desenhos artísticos ou fotografias. 

Por fim, os cartões-postais caracterizam-se por: 

 
Tudo nele está gravado: a cidade de outrora, a paisagem destruída, o 
espírito de sociedade, as idéias de beleza [...] os meios materiais da 
vida, as artes e as ciências; o indivíduo e a multidão, os costumes 
típicos, a realidade e o sonho [...] e gravado continuará para que, no 
tempo, que há de vir, outros possam apreciar o que o cartão guarda por 
testemunho e revela como manifestação artística (BELCHIOR, 1983, 
p.13). 

 

É, pois, retrato de uma época, juntamente um rico estudo iconológico e/ou 

semiótico. Os cartões-postais são, para Miranda (1985), uma forma de ao mesmo 

tempo em que resgata a memória é capaz de construí-la. 

A memória coletiva forja-se num processo sócio-histórico-cultural. Assim, pode-

se dizer que compreende todas as coisas que sejam da sociedade como um “quadro 

social” em que Sá (2005) divide em categorias, a saber: memórias pessoais, históricas 

documentais, memórias, histórias orais, práticas, públicas, entre outras. 

Logo, no cartão-postal está gravada a cidade do passado, sua paisagem em um 

ponto de vista retratado pela lente de um fotógrafo. Uma posição que revela ideias 

sobre beleza, natureza, arte, ciência, etc. Tais ideias refletem na construção de uma 

memória urbana e de um imaginário sobre a cidade. E ainda, se levarmos em 



 57

consideração sua mais atual função como souvenir para turistas, os cartões-postais 

atuam na constituição de geografias imaginativas sobre os lugares visitados. Desta 

forma, deve-se “treating postacards as complex pictorial representations of cultural 

norms and values, composed with expertise in dream selling [...]32 (WINIWARTER, 

2001, p. 453). 

De acordo com Gorberg (2002) o primeiro a perceber as potencialidades de 

estudo que o cartão-postal pode oferecer foi Gilberto Freyre. O autor de Casa Grande e 

Senzala recolheu postais antigos, enviados por emigrantes portugueses que 

participaram do boom da borracha e, através das mensagens neles contidas, realizou 

um estudo sociológico da região. 

O Cartão-postal é um documento dotado de um discurso visual. Seu 

entendimento pode ser buscado à medida que os espaços da natureza e da cidade 

possam ser desvendados nas representações sobre a natureza e a cidade, associando-

as ao imaginário social e a construção de uma memória sobre a cidade do Rio de 

Janeiro, bem como seu aspecto identitário. É o que pretendemos fazer no próximo 

capítulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 O trecho correspondente na tradução é: “tratar cartões-postais como pictóricos complexos de normas e 
valores culturais, compostos com a especialidade em vender sonhos [...]”. 
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3 - Ordenando o Paraíso 

 
Nenhuma imagem surge sem razão sem 
associação de idéias. 

 

Bachelard, 1989. 

 

 

 Neste capítulo iremos analisar os cartões-postais, realizando um diálogo entre 

conhecimentos da semiologia e o conceito de paisagem para a geografia cultural. 

Assim, a fotografia dos cartões-postais será entendida ao mesmo tempo como 

dimensão estética e documental em que a prática da representação se realiza. Iremos, 

portanto, analisar os signos icônicos contidos nos cartões-postais, buscando entender 

qual mensagem por eles foi vinculada, bem como o sentido. 

 
 

Quase todas as cidades possuem certos espaços que são privilegiados em 

relação aos outros. Assim, de acordo com Costa e Berdoulay (2008), praça, jardins, 

ruas, ou avenidas, concentram significações, são densos de sentidos e simbolizam a 

cidade, colaborando para a construção de imagens peculiares que identificam cada 

cidade.  

Complexo de signos sejam eles formais (a forma do objeto), lingüísticos (o nome 

das ruas, propagandas) estéticos (fachadas, jardins, iluminação), entre outros, a cidade 

do Rio de Janeiro, compreendida enquanto sistema de comunicação é, em seu 

contexto, aqui analisada no recorte temporal escolhido para esse estudo – 1900 a 1935, 

através dos cartões-postais que, segundo Costa e Berdoulay (2008), são suporte para 

narrativas que têm uma base espacial e colocam em jogo valores e sentidos. 

 

 

 

3.1     Classificação dos cartões-postais 
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Buscamos classificar as imagens dentro do número de postais selecionados, 

tendo como base o conceito de paisagem – Landschaft – ou seja, voltamos nosso olhar 

para a imagem dos cartões-postais a fim de encontrar na paisagem da cidade 

elementos que nos indiquem a relação do homem com a natureza, o “complexo natural 

total”, proposto por Freitas, Peres e Rahy (1999). 

Nesse sentido, encontramos alguns tipos principais de imagens que dividimos 

em três grupos. O primeiro grupo chamado por nós de “A Cidade Tropical” define-se por 

ser uma série de postais que valorizam a paisagem composta por elementos naturais. 

Assim, temos na imagem dos cartões-postais representações sobre a natureza dentro 

da noção de paisagem, conforme postal 1. As representações estão presentes em 

diversos signos: na árvore, no sol, na água, no céu, na montanha e na terra, permitindo 

que a cidade do Rio de Janeiro passe por uma “fetichização” de possuir uma natureza 

bela. 

 

 
Postal 1 – “A Cidade Tropical” - Bahia do Rio de Janeiro, s.a., s.d. AP. 

 

O segundo grupo (postal 2) é aquele que trata da urbanização da cidade, 

propriamente dita. Aqui se encontram elementos de uma paisagem transformada e 

ordenada pelo trabalho humano. Entre esses elementos, destacaremos alguns fixos, e 
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a própria cultura presente nas roupas e no andar pelas principais vias citadinas. Demos 

a esse grupo o nome de “A Cidade Moderna”. 

 

 
Postal 2  - “A Cidade Moderna” - Praça Marechal Floriano, Rio de Janeiro. 

Alexandre Ribeiro, s.d., ao redor de 1925. BN. 
 
 

Já o terceiro grupo de postais congrega as características dos anteriores e por 

isso será chamado de “A Cidade Maravilhosa”. Encontramos assim imagens que 

reservaram parte da dimensão do postal para mostrar a natureza tropical, enquanto que 

na outra parte estavam presentes os elementos humanos. Entendemos, nesse grupo, 

postais que demonstram certa inter-relação entre natureza e cultura na cidade do Rio 

de Janeiro, moldando, com isso, uma paisagem única – a Landschaft - que ajudou na 

construção da identidade carioca, conforme indicado pelo postal 3 na página a seguir. 
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Postal 3– “A Cidade Maravilhosa” - Avenida Beira-Mar, Botafogo.  

Alexandre Ribeiro, 1922. BN. 
 
 
3.2     Interpretação dos Cartões-Postais 
 

 

Buscando o conteúdo, presente nas imagens, que irá constituir o mundo dos 

valores simbólicos, intitulamos o nome deste capítulo de Ordenando o Paraíso porque 

percebemos, em todos os cartões-postais analisados, imagens que expõem duas 

grandes representações: o paraíso diretamente relacionado com à ideia de natureza; e 

o progresso, referindo-se a cidade cosmopolita que se forjava no período da Primeira 

República. 

Se as representações da cidade são construções simbólicas, plenas de valores 

sociais, estas produzem efeitos na própria dinâmica da cidade. Ao trabalharmos os 

significados contidos na imagem da cidade, partimos daquele conceito de paisagem 

que nos foi legado pelos alemães, de acordo com o que apresentamos no capítulo 1 

deste trabalho, entendendo a construção da paisagem da cidade como uma complexa 

teia de relações entre seus aspectos naturais e culturais. 
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 Para analisar a imagem iremos considerar o método apresentado por Joly 

(1994), no capítulo anterior, chamado de mensagem implícita, ou seja, tentaremos aqui 

a partir dos significantes desvendar os significados evocados por eles por convenção 

ou por uso. Mas não nos limitaremos a este método, iremos também utilizar a retórica 

da imagem, assim, buscaremos o que seria a função denotiva e conotativa baseando-

nos em algumas técnicas fotográficas. 

 

 

3.2.1   A ideia do Paraíso Tropical 

 

 

 Um importante pensador da sociedade brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, 

em seu clássico Visão do Paraíso (1977), elabora argumentos de que uma geografia 

fantástica juntamente com as ideias mágicas presentes na literatura filosófica-teológica 

embalavam os navegantes do século XV e XVI, ajudando na construção e na 

reconstrução de mitos sobre o Novo Mundo, que, era, na verdade, um outro mundo 

repleto de terras incógnitas e, portanto, estimulava a imaginação e a investigação 

humanas. Um desses mitos relaciona-se com o paraíso perdido por Adão e Eva e a 

procura deste nas novas terras a serem colonizadas. 

 Assim, em Buarque de Holanda (1977) temos que, já no tempo de Colombo, a 

crença na proximidade do Paraíso terreal não é apenas uma sugestão metafórica ou 

uma passageira fantasia, mas uma espécie de ideia fixa, presente na atividade dos 

conquistadores. 

O autor demonstra, através da análise dos textos de Cristóvão Colombo, a 

crença de que, guiado pela mão de Deus, era nas novas índias que se situavam a orla 

do paraíso, pois [...] desde o começo de suas viagens de descobrimento, a tópica das 

‘visões do paraíso’ impregna todas as suas descrições daqueles sítios de magia e 

lenda” (HOLANDA, 1977, p.15). 

 Desenvolve ainda seus escritos apresentando que a crença na realidade física e 

atual do Éden era inabalável e não estava presente apenas nos livros religiosos ou de 
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histórias fictícias, mas nas descrições de viagens e, ainda, nas obras dos cosmógrafos 

e cartógrafos (HOLANDA, 1977). 

 Na busca pela localização do paraíso, Buarque de Holanda (1977, p.158) 

apresenta a contribuição de São Tomás de Aquino, para quem “o paraíso sonhado 

poderia encontrar-se no interior da própria zona tórrida, e exatamente debaixo da 

equinocial”. 

 Outros mitos fortaleciam a investigação dos navegadores como, por exemplo, o 

mito da fonte da juventude, e a existência das Amazonas, mulheres guerreiras no Novo 

Mundo que defenderiam um lugar repleto de tesouros. 

 Até mesmo a própria procura pelo ouro de Colombo relaciona-se à obsessão de 

encontrar o paraíso na Terra, pois as riquezas seriam pistas de que ele estaria próximo: 

 
[...] sabe-se que em 1481, dois ou três anos antes de fazer a primeira 
proposta ao rei de Portugal, andava ele (Colombo) metido na leitura do 
Ymago Mundi, [...] e nada impede que o alentasse, por essa época, a 
idéia de ir procurar, para além do Oceano os fabulosos tesouros de que 
falara Marco Polo e, não menos, algum sítio paradisíaco da espécie do 
horto das Hespérides, senão o próprio Éden bíblico (HOLANDA, 1977, 
p.160-161). 

  

 As duas noções, as fantásticas riquezas e um mundo maravilhoso se entrelaçam 

por meio da natureza pródiga. Essa visão é encontrada por Colombo ao desembarcar 

nas Antilhas. Contudo, se Colombo viu o paraíso no Haiti, essa imagem não se 

transformou em referencial simbólico no Caribe, já as imagens paradisíacas do Brasil, 

sim, conforme destaca Valle (2005). Desta forma, em Pero Vaz de Caminha, na sua 

famosa carta ao rei, o que vemos é a promoção de ideias de uma natureza exuberante, 

abundante, repleta de riquezas e perfeita como toda criação de Deus – o verdadeiro 

paraíso. 

 Valle (2005) acrescenta ao trabalho de Buarque de Holanda a ideia de que o 

tema do paraíso terreal encontrou equivalência33 em temas ancestrais dos indígenas 

                                                 
33 Segundo Guiucci (1992, p.13) o modelo representacional europeu não mudou totalmente de signo na 
América, mas “modificou-se ao adquirir nova vida e revestiu-se de características singulares em relação à 
serie de imagens de riquezas precedentes, pois as metas dos conquistadores constituíram a expressão 
de um sincretismo cultural euro-americano, mistura de heranças e de relato indígena”. Além disso, se as 
idéias européias sobre o paraíso estão pautadas nas concepções judaicas, parecendo, num primeiro 
momento, difícil de se misturar com o pensamento indígena, na verdade, estamos falando de imagens 
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brasileiros, entre eles, o mito da “terra sem mal”. Para os indígenas (tupis-guaranis), em 

algum ponto das terras brasileiras haveria uma espécie de jardim edênico denominado 

“terra sem mal” onde seriam capazes de escapar do dilúvio universal, não sofreriam 

nem morreriam. Essa crença levou-os às inúmeras migrações que os defrontaram com 

o mar, com outros povos indígenas e com o homem branco. 

 Os mitos indígenas, segundo Buarque de Holanda (1977, p.142) “impunham-se 

naturalmente o conforto do Éden das escrituras”. Além disso, associar essas crenças 

com os mitos cristãos dos colonizadores: paraíso terreal, dilúvio universal, pegadas de 

São Tomé, entre outros, foi um fator que facilitou a catequese. Assim, 

 
Tal prática, sacralizada nos quase 300 anos de bilingüismo tupi-
guarani/português, resultou na supervalorização ufânica34 do referido 
espaço natural brasileiro que passa a ser automaticamente identificado 
como evidência material do paraíso na terra (VALLE, 2005, p.22). 
 

 

 Segundo Sprandel (2004, p.21) “o novo território português nasceu com a marca 

da abundância”. A carta de Pero Vaz de Caminha35 espalha pelo Velho Mundo a fama 

de generosidade e exuberância da terra. Desta forma, Sprandel (2004) defende a teoria 

da abundância que juntamente com o ilusionismo de grandeza e progresso será 

responsável por transformações espaciais profundas na capital da República: 

construção de enormes avenidas, melhoramentos decorativos, exposição, congressos, 

etc. 

 De maneira semelhante, Pádua (2002) analisa nos relatos de Pero Vaz de 

Caminha, entre outros, que todas as afirmações e alusões brasileiras feitas nos 

primeiros decênios de fabricação do Brasil retratam momentos de criação de uma 

imagem atraente através de sua natureza, com inúmeras louvações às suas matas, 

animais, frutos e terras férteis. 

                                                                                                                                                              
primitivas universais ou mitos fundadores conforme nos apresenta Diegues (1998) sobre o estudo do 
simbolismo e imaginário das ilhas, ou seja, essas idéias se apresentam de diversas formas nas mais 
variadas culturas. 
34 O ufanismo no Brasil não pára por aí. O movimento romântico terá seu papel na formulação clássica de 
nosso ufanismo edênico, e que será repetido com variações desde a "Canção do exílio" até o hino 
nacional. 
35 Tufano (1999) também acredita que a descrição empolgada de Caminha reforça a visão do Brasil como 
uma espécie de paraíso terrestre. 
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 Não é por acaso que desde o período colonial, os viajantes naturalistas já se 

impressionavam com espetáculo da natureza do Rio de Janeiro. Na confecção de um 

inventário do mundo tropical estavam sempre registrados seus encantamentos (LESSA, 

2000). 

 Richard Flecknoe, em 1648, escreveu em seu diário de bordo: “[...] ao 

avançarmos para além do forte que defende a baía, deparamos com a mais sedutora 

paisagem do mundo: um lago, com umas 20 milhas de extensão, todo salpicado de 

ilhas verdejantes de diversos tamanhos” (FRANÇA, 1999, p.35). 

 Ao tratar da fauna e da flora, ele destaca: “As aves são tão belas que 

poderíamos afirmar que a natureza aprendeu aqui os seus matizes antes de pintar as 

nossas” (Ibid., p.38). 

 Em 1767, o famoso viajante Louis Antoine de Bougainville declara: 

 
Durante a nossa estada no Rio de Janeiro, gozamos da primavera dos 
poetas. A vista da baía local será sempre um espetáculo memorável 
para qualquer viajante, sobretudo para aqueles que passaram longos 
períodos em alto mar, privados da visão de bosques. [...] Para nós, foi 
uma experiência enriquecedora e prazerosa a permanência nessas 
plagas, onde para qualquer lado que se olhe a natureza oferece um 
deslumbrante espetáculo (FRANÇA, 1999, p.121, grifo do autor). 
 

 Entre inúmeros registros, um em especial nos chama atenção por sua 

atualidade. Esse texto representa mais do que uma narração impressionada da 

natureza a partir da observação de um viajante europeu. Em 1792, a frota de Lord 

Macarteney chega ao Rio de Janeiro e Sir George Leonard Staunton – secretário da 

embaixada - coloca toda a importância que a abundante natureza do Rio de Janeiro 

tem e que virá a ter para o processo de colonização e desenvolvimento da região, 

sendo ela, uma grande possibilidade de progresso humano. 
 

Independentemente do destino que o Rio de Janeiro venha a ter, graças 
à natureza, essa cidade será sempre digna de atenção. Pode-se dizer 
que os seus contornos estão fortemente desenhados. Seu porto, suas 
montanhas, seus bosques e seus rochedos são grandes e majestosos. 
Suas produções crescem com vigor e a frescura da juventude, nada aí é 
pobre, árido ou decadente (FRANÇA, 1999, p.211). 
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Nesta narração encontramos o exemplo da Landshaft como aquele conceito que 

abrange não apenas a natureza, objeto que foi fundamental para o surgimento da 

paisagem; mas sim esta natureza em relação intrínseca com o homem, sendo um 

“complexo natural total” em que se a sociedade não é capaz de criar a natureza é 

aquela que a define e a transforma segundo seus interesses. A partir disso, é o homem 

que ao olhar para essa natureza a transforma em paisagem (Landshaft). 

Se tal imagem de paraíso está relacionada com a novidade de um mundo 

tropical, formas e cores jamais vistas antes pelos europeus que se encantam, com uma 

estética tão diferenciada, está também servindo para fundamentar o projeto 

mercantilista destinado para o Brasil. 

De acordo com Pádua (2002), verifica-se dois olhares distintos presentes nos 

europeus frente à natureza brasileira: um é relativo ao fascínio com os relatos de 

viagem de inspiração renascentista e romântica e o outro está relacionado à razão 

mercantilista. Esses irão resultar, para Valle (2005), nos primeiros referenciais 

imagéticos da representação da natureza, explicitados pelas palavras exótico e 

utilitário. 

Para Pádua (2002), o nome do país reflete bem a posição utilitária, em que, a 

escolha de Brasil, derivado do nome pau-brasil, árvore abundante desde o litoral do Rio 

Grande do Norte até o Rio de Janeiro, que serviu aos portugueses dando a eles a tinta 

vermelha para tingir seus tecidos, sobrepôs outros nomes com base na fé religiosa. Em 

contrapartida, Valle (2005) nos lembra que o apelido dado ao Brasil de “Terra dos 

Papagaios” é uma alusão ao exótico pássaro que atiçava a curiosidade dos europeus, 

sendo, portanto a outra face da representação de natureza tropical brasileira. 

Desta forma, Pádua (2002) defende que a imagem de abundância e de 

eternidade dos recursos naturais combinou muito bem com o utilitarismo europeu. 

Assim, a natureza estaria a serviço do progresso. A selvageria, contrapondo-se à 

civilização, é entendida a partir do momento em que o homem é capaz de domesticar a 

natureza. Por essa razão, o Brasil teria nascido de um macro projeto de exploração 

ecológica. 

Na confluência das perspectivas dos dois pensadores, Buarque de Holanda 

(1977) e Pádua (2002), temos, no primeiro, a defesa de que os portugueses eram 
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portadores de uma mentalidade medieval, correspondendo a uma geografia fantástica 

e, no segundo, a defesa de que eles colonizaram o Brasil sob a ótica mercantilista. Na 

verdade, concordamos com Valle (2005) quando este autor apresenta que as 

representações sobre a natureza brasileira perpassam por essas duas ideias ao longo 

de todo seu processo de criação, desde o período colonial até o início da Primeira 

República. 

Tais ideias nos cartões-postais são encontradas como conteúdos dos signos. 

Nos postais a seguir estão presentes signos que remetem à beleza e à perfeição, a 

mata, a água, a rocha, criações divinas que se mesclam na cidade do Rio de Janeiro, 

lócus do desenvolvimento humano e seu domínio sobre a natureza. A cidade insurge 

entre o mar e a montanha, no postal abaixo. 

 

 
Postal 4 – Leme, Copacabana - s.a., s.d. BPERJ. 

 

O pensamento sobre o trópico não se restringe apenas a uma categoria 

geográfica; pode ser entendido, também, no plano cultural e sociológico, bem como 

tratou Levi Strauss em sua obra Tristes Trópicos. Nela, o trópico representou uma série 

de ideias construídas no período das grandes navegações. 

 Elementos de uma tropicalidade como um grandioso céu límpido, natureza 

abundante, entre outros aparecem nos postais, sobretudo, do grupo “A Cidade 
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Tropical”. Contudo, o terceiro grupo: “A Cidade Maravilhosa” é, em especial, aquele que 

denota a imagem de uma cidade que tem na sua particularidade a beleza natural e a 

tropicalidade que a define. 

 

 
Postal 5 – Copacabana, s.a., s.d., ao redor de 1920. In: GORBERB (2002). 
 
 

 
Postal 6 – Vista Chineza – Rio de Janeiro, s.a., s.d., ao redor de 1905. AP. 
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Para caracterizar o trópico, destacamos em especial um signo: nos postais 

anteriores, nos postais 7, 8 e 9, e em vários outros observados, tanto na paisagem que 

representa o primeiro grupo de postais, quanto nos demais grupos, a palmeira é um 

elemento que está sempre presente. Já na carta de Pero Vaz de Caminha (apud 

Tufano, 1999) encontramos: “há lá muitas palmeiras”, uma vez que esse tipo de vegetal 

é bastante comum na Mata Atlântica, resultando numa forma que expressará as novas 

terras portuguesas (VALLE, 2005). 

 

 
Postal 7 Pão de Assucar visto da Ilha das Cobras – Rio de Janeiro.  

Alexandre Ribeiro, 1910. A.P. 
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Postal 8 – Avenida do Mangue, Rio de Janeiro. Alexandre Ribeiro, 1910. BN. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Postal 9 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Alexandre Ribeiro, 1906, BN. 
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Toda a simbologia da palmeira foi forjada a partir do paisagismo do Jardim 

Botânico. De acordo com Valle (2005) isto ocorreu, a priori, sem a objetividade do 

Império, desvinculada, portanto, dos interesses políticos. 

 Criado por D. João VI, em 13 de Junho de 1808, o Jardim Botânico refletiu uma 

prática de cultivo de árvores nas cidades européias que se impunha desde o século 

XVIII, caracterizou-se como passatempo das elites que desenvolveram o costume de 

passear pelas verdes alamedas, bem como possuiu a função prática de servir aos 

estudos científicos, revelando aqui, mais uma vez, a ligação das imagens de natureza 

exótica e utilitária. 

 Adaptado para os trópicos, nosso Jardim Botânico passou a ser comum a 

execução de cerimônias cívicas repletas de valores simbólicos. Uma delas ficou 

marcada no imaginário da população: o rei, em 1809, plantou uma árvore que deveria 

significar a força e o vigor da monarquia. A árvore escolhida foi a elegante e imponente 

palmeira Roystonae oleracea, que pode chegar até 40 metros de altura, criando o mito 

aristocrático da Palmeira Mater (VALLE, 2005). 

 O poder imperial apropria-se de um signo característico do ambiente tropical, 

sobretudo da opulência e grandiosidade da natureza e acrescenta a esse valor a 

opulência e grandiosidade do império por meio da plantação das palmeiras filhas 

(germinadas da palmeira mater) no Jardim Botânico. Assim, de acordo com Valle (2005, 

p.122) “a partir daí, a suposta aristocracia do recém criado Império brasileiro, passou a 

plantar a referida palmeira em suas residências e fazendas [...] tornou-se, desse modo, 

um inequívoco símbolo nacional [...]”. 

 O símbolo representa a identidade da coletividade, personificando características 

do lugar em que ele se encontra e da população também, criando uma espécie de 

afeto. Os símbolos estão presentes na paisagem urbana que se constitui de uma 

relação subjetiva entre o habitante e o espaço geográfico. O símbolo é entendido por 

Tuan (1983, p.166) como “um repositório de significados” que emergem das 

experiências mais profundas acumuladas através do tempo. Nesse sentido, quando 

falamos de símbolo neste trabalho, estamos utilizando não somente a concepção da 

semiologia como algo que mantém com o referente uma relação de convenção. 
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Desta forma, perpetuado com os barões de café, o símbolo da Palmeira será um 

elemento tropical diferenciador da paisagem nacional e tornar-se-á, na República, um 

padrão estético paisagístico de representação do mundo tropical, a partir da Cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

 
Postal 10 – Avenida Niemayer, s.a., s.d., ao redor de 1920. AP. 

 

 

O postal 10 é uma fotografia da recém aberta Avenida Niemayer, no governo de 

Carlos Sampaio.  Nele vemos a imagem da Pedra Gávea ao fundo e em primeiro plano 

a estrada ornamentada pelas palmeiras. 

 Além do signo da tropicalidade, representado pela palmeira, a paisagem do 

grupo “A Cidade Tropical” nos traz outros aspectos. De acordo com Pereira (2007, p.3): 

 
No registro, o fotógrafo dialoga com alguns aspectos da noção de 
“sublime”, um conceito de representação da noção de natureza que, 
além da categoria do ‘belo’, se tornou um padrão difundido por meio da 
iconografia e de relatos produzidos pelos viajantes. 
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A noção de sublime ajudou a construir um imaginário de Paraíso tropical para o 

Rio de Janeiro, que, no postal 11, de Marc Ferrez, fotografia da Praia do Diabo, leva ao 

extremo a relação da imensidão da natureza com a pequenez do homem. Observe, na 

parte inferior do postal, um homem em contemplação diante do mar. Da mesma forma, 

encontramos em diversos outros postais, a presença de um ou dois homens defronte 

ao mar num ponto mais elevado, a contemplar a natureza (como nos impõe a estética 

do ideal romântico, visto anteriormente). 

 

 
Postal 11– Copacabana, Marc Ferrez, 1907: In: Pereira (2007) 

 

Assim, temos incluído no grupo “A Cidade Tropical”, estampados pitorescos 

panoramas que retratam um Rio de Janeiro tropical, quase desabitado. Isto, por sua 

vez, nos remete a um imaginário do paraíso em plena Gávea36, guardando-se as 

devidas proporções de habitações e desenvolvimento de hoje em relação ao início do 

século passado. 

                                                 
36 Segundo Rabha (2006), a partir da área central, a cidade estendia-se nas direções norte e sul, nesta 
última indo até o distante arrabalde da Gávea, numa expansão territorial conduzida segundo as linhas de 
transporte exploradas pela companhia Ferro-Carril Jardim Botânico. 
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Postal 12 – Pedra da Gávea, s.a., 1904. BPERJ. 

 

 
Postal 13 – Pedra da Gávea, s. a., 1904. BPERJ. 
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Postal 14 – Corcovado, Alexandre Ribeiro, 1910, BN. 

 

 

No postal acima, temos a representação do morro do corcovado ainda sem a 

Estátua do Cristo Redentor. Este morro, mesmo sem um dos maiores símbolos da 

cidade é objeto nas lentes dos fotógrafos. Neste postal, em especial, o destaque dado é 

para a vegetação de um mundo tropical, em toda sua abundância, tanto no primeiro 

plano quanto no segundo.  

O domínio da natureza encontra-se aqui claramente evidente. A valorização 

desse mundo natural é, portanto, um aspecto da representação de paraíso tropical em 

que a cidade do Rio de Janeiro, por meio de imagens como essas passa a ser 

identificada através de suas belezas naturais. 



 76

Em outros postais, disponíveis no livro de Berger (1983) O Rio de Janeiro de 

ontem nos cartões-postais temos a Lagoa Rodrigo de Freitas37 representando a mesma 

ideia, o paraíso terrestre está na tropicalidade do novo mundo. Desta forma, no postal 

abaixo a Lagoa Rodrigo de Freitas, totalmente desabitada, onde, às suas margens, 

encontrava-se ainda muita vegetação. E no postal 16, na próxima página, Copacabana, 

em 1907, é uma praia quase deserta. Casebres em volta dão o tom da presença 

humana ínfima, diante da gigantesca natureza.  

 

 
Postal 15 – Lagoa Rodrigues de Freitas. Augusto Malta, s.d., 

ao redor de 1907. In: Berger (1983) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 O prefeito Carlos Sampaio realizará aterros para a construção da Avenida Epitácio Pessoa, 
conquistando definitivamente a Lagoa Rodrigo de Freitas para a cidade. 



 77

 
Postal 16 - Copacabana, s. a., s.d. ao redor de 1907. In: Berger (1983) 

 

 

Segundo Rabha (2006), no início do século XIX, Copacabana era considerada 

muito mais uma estação de veraneio e convalescença38 do que residência permanente, 

tendo, portanto, sua origem como um imenso areal.  

Esta mesma ideia não denota uma depredação do local. Copacabana não é vista 

como “o fim do mundo”, ou o “lugar inóspito”. Por estar sendo representada nas lentes 

dos fotógrafos, Copacabana é paradisíaca, localizada entre a cadeia de montanhas e o 

                                                 
38 Desde a epidemia de febre amarela de 1891-1894 a idéia de Copacabana como um refúgio benéfico 
para a saúde está bastante presente na sociedade carioca, apenas não se concretiza com a ocupação 
efetiva do espaço em questão devido à dificuldade de acesso (PEREIRA, 2007). 
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oceano aberto; só mais tarde se tornaria perto do centro da cidade, espaço civilizado, 

por isso, será o próximo espaço a ser dominando, a ser marcado pela civilização dos 

trópicos. 

Pereira (2007) contribui para essa reflexão ao apresentar que somente a partir 

de 1907 cenas com atributos da urbanização transformaram os postais de Copacabana 

em vetores para a expansão imobiliária, conforme o postal 17.  

 

 
Postal 17 – Copacabana, s.a., s.d., ao redor de 1923. BN. 

 

 

Veja no canto direito superior o Hotel Copacabana Palace39 inaugurado em 

1923. Para Lessa (2000), sua construção em pleno bairro de Copacabana quis 

significar a prioridade carioca de exibir a natureza sob seu domínio. Note ainda, em 

destaque, a Rua Copacabana que futuramente será chamada Avenida Nossa Senhora 

                                                 
39 De acordo com Machado (2008), o Copacabana Palace foi construído para a Exposição Internacional 
de 1922 (que veremos mais adiante), mas por não ter ficado pronto para o evento, coube essa função ao 
Hotel Glória, o primeiro grande hotel de luxo do Rio de Janeiro. Encontramos vários postais desses dois 
hotéis, porém não reproduziremos nesse trabalho. 
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de Copacabana, consolidada em 1920, quando se inicia seu processo de verticalização 

que permitirá uma maior apreciação do panorama do bairro. 

Em contraposição à linha reta da rua, a praia também é mostrada, em segundo 

plano pela perspectiva diagonal que valoriza as formas da natureza. Temos um novo 

simbolismo sobre o espaço da praia que será também apropriado pelos vetores da 

expansão imobiliária na cidade. 

 

 
Postal 18 – Rio de Janeiro - Panorama, s. a.,s.d. BPERJ 

 

 

Desta forma, temos a mudança na concepção que excluía o espaço da praia da 

vida social. Corbin (1989) desenvolve em sua obra O Território do Vazio: a praia e o 

imaginário ocidental, a transformação da relação do homem com o oceano. Antes 

entendido como algo terrível, repugnante e perigoso, torna-se, pouco a pouco, um 

espaço de vivência; inicialmente pelas vantagens medicinais de que a água teria a 

oferecer e, posteriormente, no século XIX, como um espaço de lazer, resultado de uma 

renovação na concepção estética e no discurso sobre a necessidade do homem ter 

momentos para o lazer. 
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Para Lessa (2000) a redescoberta do mar e da praia é um fenômeno 

extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro. As praias40 serão lidas sob 

essa nova ótica a partir da década de 1930, transformando-se em símbolo de beleza e 

conotando ideias de bem-estar, pois de acordo com Lessa (2000, p.2000) “o Rio pela 

costa, ao redescobrir o mar, constrói junto à pertinência à cidade, a ideia de sua 

abertura ao mundo pela superfície das águas”. 

Lessa (2000) está se referindo a dois aspectos da relação da cidade com o mar. 

O primeiro trata da representação sobre a praia que também será apropriada pelas 

imobiliárias, sobretudo, a partir da década de 1930, promovendo seu desenvolvimento, 

ao discursar sobre o status que o morar à beira mar seria capaz de oferecer. O 

segundo41, refere-se ao fato do Rio de Janeiro voltar-se para o mar para ter no 

comércio exterior grande fonte de seu desenvolvimento. 

 

 

3.2.2   A Ideia de Progresso 

 

 

 A concepção de progresso está intimamente relacionada à ideia de modernidade 

que, segundo Cavalcante (2001), fundamenta-se na consciência de um novo tempo 

questionador da tradição iniciada no Renascimento, tendo seu marco inicial na 

Revolução Francesa. 

 Na modernidade, houve a substituição do conceito de razão da metafísica para 

uma razão tripartide na esfera da ciência e da técnica, na esfera da moral e do direito e 

por fim, na esfera da arte. Assim, “[...] o homem apossa-se do mundo (deixando de 

contemplar), transforma-o através de uma razão laica e experimental” (CAVALVANTE, 

2001, p.59). 

                                                 
40 Nos anos 50, o espaço da praia ajudará na invenção de Copacabana e na celebração de um modo de 
vida brasileiro. Copacabana será a síntese da cidade, ícone do moderno e da originalidade nacional. 
41 Encontramos alguns postais que abordam esse aspecto. A maioria representa o porto, após a reforma 
de Pereira Passos, na perspectiva panorâmica. Contudo, não iremos reproduzir nenhum desses postais 
nesta pesquisa. 
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 Nesse sentido, a modernidade compreende um projeto emancipatório, 

relacionado ao conhecimento técnico e prático. Isto, por sua vez, nos leva diretamente 

à discussão do sentido do progresso como causa final para uma sociedade moderna. 

 Segundo Le Goff (2003), a ideia de progresso foi desenvolvida entre o 

nascimento da imprensa no século XV e a Revolução Francesa. Afirmando-se através 

do domínio científico, sobretudo com as descobertas do sistema coperniano e 

newtoniano, a ideia de progresso generaliza-se e difunde-se nos domínios da história, 

filosofia e economia.  

Assim, temos, para a história, a explicação de que a humanidade caminha em 

direção ao progresso ao longo dos séculos, como se estivesse em constante evolução. 

Esta concepção de evolução implícita no progresso ficou ainda mais forte no século XIX 

com as teorias científicas de Darwin. Já a Filosofia, inspirando-se em Herder e Kant, 

tratará o progresso geral subordinando-o ao progresso moral. Por fim, para a economia, 

o pensamento dos fisiocratas chamou a atenção pelo valor econômico fundamental da 

natureza, construindo um ideal produtivista a partir dela. Particularmente, depois de 

Quesnay passou-se a considerar a agricultura fonte de riqueza e progresso e, com 

Adam Smith, tem-se a concepção histórica de um gradual progresso econômico, 

pautado na liberdade de comércio. 

 Contudo, foi no século das luzes que a ideia de progresso tornou-se mais 

consistente. Posteriormente, no século XIX, novas concepções sobre o progresso 

associam-se a definições anteriores. Nesse período, encontraremos a significação da 

palavra progresso também associada às palavras como conforto, segurança, 

alfabetização e democracia. 

 Segundo Le Goff (2003), foi somente no século XIX que se assimilou a noção de 

civilização à de progresso. A base dessa noção apresenta a existência de uma 

natureza econômica e social em que a civilização precisa encontrar o seu auge ao 

conseguir desenvolver-se em uma produção crescente. Essa noção, portanto liga o 

boom econômico e industrial do século XIX, pautando-se numa ciência que leve 

também ao desenvolvimento social. 

 Em outras palavras, o progresso técnico foi considerado a base de uma 

prosperidade econômica que ajudaria também a um progresso do homem. A filosofia de 
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Auguste Comte contribuiu enormemente para a mentalidade desse período. Uma 

concepção otimista que levou o homem à busca pela modernidade (LE GOFF, 2003).  

 Relacionando-se a esse pensamento, de acordo com Gomes (1999) o conceito 

de civilização empregado nas ciências, inclusive na geografia, exprimia a ideia de 

trabalho humano acumulado, resultando na transformação da natureza: 
Esta obra humana de transformação funcionava como uma 
demonstração do poder e da capacidade de diferentes tipos de 
sociedade, através de recursos técnicos cada vez mais potentes, de 
impor, em seu benefício, uma ordem verdadeiramente humana ao 
mundo. Nesse sentido, a imagem de civilização era profundamente 
solidária do ideal de progresso [...] (GOMES, 1999, p.100). 

 

 Falar de um progresso, essencialmente linear, pois evolui com o 

desenvolvimento tecnológico, ao longo do tempo, é também privilegiar 

sistematicamente o moderno. “Civilização e evolução se confundiam assim, avançando 

segundo uma mesma direção, a do progresso” (GOMES, 1999, p. 100). 

A palavra civilização era entendida como um conjunto historicamente criado de 

hábitos, usos, costumes, fruto de heranças, conhecimentos e tradições e imagens de 

representações do mundo e para ela, foi atribuído um valor absoluto da humanidade. 

Sua associação com a evolução social e o progresso provocou a concepção da 

civilização como graus de desenvolvimento humano onde, de maneira geral, civilizados 

são determinados comportamentos, atitudes e formas de organização social (GOMES, 

1999). 

Ademais, Gomes (1999, p.116) nos apresenta que a palavra civilização “provém 

de civitas, forma de comportamento do habitante urbano, do cidadão romano [...]”. 

Assim, a noção de civilidade tem sua raiz na existência de um ambiente urbano, um tipo 

de vida diferenciado, criando uma identidade própria. Não é à toa que, para Le Goff 

(2003, p.190), “quase todas as nações atrasadas se encontraram perante a 

equivalência entre modernização e ocidentalização, e o problema do moderno foi posto 

paralelamente ao da identidade nacional”. 

Assim, a partir do século XIX, o que se viu foi uma tentativa de se criar um 

discurso que unisse identidade nacional e cidadania/civilidade/civilização, ou seja, ser 

uma civilização, com direitos e deveres estabelecidos por um pacto social somaria-se a 

um sentimento de pertencimento a uma cultura particular ou nacional (GOMES, 1999). 
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 Em autores brasileiros como Alberto Ribeiro Lamego, responsável por escrever 

uma tetralogia42 sobre o Estado do Rio de Janeiro, verificamos um ideal moderno que 

se volta para a realidade brasileira. Segundo Peres (2008), Lamego procura defender a 

possibilidade de criação de uma civilização nos trópicos. Seu pensamento central é de 

que cultura e civilização florescem a partir da conquista das terras férteis do brejo (o 

Estado da Guanabara). Em vários momentos de sua obra, remete à ideia de paraíso 

terrestre, terra prometida, produção farta e ilimitada em que o meio hostil é civilizado 

pelo homem. 

 
A América é a Canaã dos povos e das raças, das idéias processionais 
arrastadas nos milênios sobre a Terra, em busca de um pouso 
permanente e firme para as lavouras, as suas indústrias, as suas 
ciências, as suas artes e suas crenças. Nela, tudo surge e prolifera de 
repente e em grande, como as suas culturas ilimitadas, os seus 
rebanhos incontáveis, a sua população vertiginosamente em alta, a 
geração quase espontânea de suas cidades (LAMEGO, 1948, p.109). 

 

 O progresso defendido por Lamego forja uma civilização única, a civilização dos 

trópicos. Entender essa civilização, que tem sua matriz na cidade do Rio de Janeiro, 

capital da República, é analisar de que forma o homem venceu o meio físico e de como, 

na sua relação com meio, tem-se um “tipo humano” específico. 
 

Nenhum dos outros grupos estaduais brasileiros pode exibir em sua 
evolução econômico-social tamanhos resultados culturais e tamanha 
conjugação de iniciativas [...]. Em nenhum daqueles grupos federais viu-
se por uma população inteira enraizar-se firmemente na lama, 
multiplicar-se e unificar-se em coesa etnia num tal meio, ao mesmo 
tempo acumulando reservas econômicas para fazer do Estado do Rio 
com a sua exigüidade territorial uma das principais unidades da União 
(LAMEGO, 1948, p.184). 

 

 A república, imbuída dessa ideia, apropria-se de certos elementos na cidade do 

Rio de Janeiro para fazer dela o local onde surgiria uma nova civilização. Nesse 

contexto, de acordo com Machado (2002), o governo desejava ver o Rio de Janeiro 

                                                 
42 Autor de “O Homem e a Serra” (1950), “O Homem e a Guanabara” (1948), “O Homem e a Restinga” 
(1946) e “O Homem e o Brejo” (1945).  
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retratado em cartões-postais a fim de mostrar uma cidade moderna e viável para atrair 

investimentos e visitantes. 

 Desta forma, se o grupo de postais “A Cidade Tropical” está composto por signos 

que exprimem a ideia de paraíso para o Rio de Janeiro, encontramos no grupo a 

“Cidade Moderna” a necessidade de mostrar uma natureza ainda em seu aspecto 

paradisíaco, com toda sua exuberância tropical; mas com vestígios que indiquem a 

ordenação pelo trabalho humano. Atrelado a isso, segundo Bublitz (2006), para a 

construção da nação brasileira, a natureza teve um papel importante à medida que o 

governo, juntamente com a literatura romântica promoveu a exaltação de uma natureza 

nacional, onde é possível evocar uma nação através de sua paisagem, ou seja, a ideia 

da terra como pátria. 

 
POSTAL 19 – Rio de Janeiro, Copacabana. Marc Ferrez, 1900. In: Pereira (2007). 

  

Se, no último plano, avistamos o morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea, no 

morro horizontal, quase no centro da fotografia, há um traçado de rua na diagonal que 

separa o primeiro plano – imagens com casas feitas pelo homem e um homem de 

chapéu, no canto direito (o pescador) que observa o fotógrafo em seu trabalho; do 

segundo plano - a imagem da natureza (PEREIRA, 2007). 
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A base para tomadas fotográficas, no postal acima, é a Igrejinha de Nossa 

Senhora de Copacabana, em frente, a praia de Ipanema. Marc Ferrez e outros 

fotógrafos escolheram o mesmo trecho diversas vezes. Segundo Pereira (2007, p.7), 

essa preferência se deve, em parte, por ser a única área em que havia maior número 

de construções no bairro. 

 Ainda segundo Pereira (2007, p.9) o postal 19 traz o sentido de ordenação 

humana, pois “a valorização do ambiente construído em relação à massa composta 

pela vegetação e montanhas ocorre em detrimento da exclusão do espaço da praia, 

que não aparece na imagem”. 

 Alguns anos depois, Ferrez voltou ao mesmo ponto, alterando um pouco a 

posição da sua câmera, de maneira a permitir estender um pouco mais a visão da 

paisagem a ser captada. 

 

 
 POSTAL 20 – Rio – Copacabana. Marc Ferrez, 1907. In: Pereira (2007). 
 

 Esse postal, inserido no nosso terceiro grupo, substitui a rua com canoas do 

anterior (postal 19) pela presença de postes e indicação de linhas de bonde, dois 

símbolos dos melhoramentos advindos com a técnica humana. O homem deixa de ser 

elemento integrante da fotografia, apenas como observador da natureza, (da mesma 

forma que encontramos em outros postais) e torna-se ele mesmo, um agente da 
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paisagem. Assim, esse postal nos faz lembrar que “a venda de loteamentos de 

terrenos, implementação de transporte público, abertura de túneis e abastecimento de 

água foram algumas das benfeitorias ocorridas em Copacabana” (PEREIRA, 2007, 

p.10). 

 Nesse sentido, os postais também foram elementos para a divulgação das 

melhorias do bairro de Copacabana. Como um delírio que empolgava os cariocas, 

Pereira (2007) ressalta que foram muito bem aproveitados pela empresa de construção 

civil, envolvida na urbanização do bairro. Esta empresa produziu, ela mesma, vinte 

diferentes postais de Copacabana, a título de propaganda. 

Ademais, essas imagens contribuíram para espalhar no imaginário da população 

colecionadora a oposição civilização X natureza selvagem/intocada, reafirmando a ideia 

de uma sociedade rumo ao progresso. Contudo, não se constitui uma civilização 

idêntica ao modelo europeu, mas ela se diferenciou por ter sido forjada numa paisagem 

muito próxima a um “paraíso tropical”. 

Não obstante, é, no segundo grupo de postais: “A Cidade Moderna”, que os 

elementos de uma civilização em profunda relação com a concepção francesa de 

sociedade são revelados. A “francofilia”43 experimentada pelos cariocas neste período 

resulta num projeto de cidade - “A Paris dos Trópicos”. 

No postal 21, (página a seguir) à frente temos o outeiro da Glória, e Santa 

Tereza no morro à direita.  A rua é tomada em perspectiva central e os jardins na 

cidade, (na foto em questão, os jardins do Palácio Monroe44, que já não mais existem), 

mostram a influência da concepção francesa de cidade.  

O fotógrafo, não identificado nesse postal, posiciona-se no limite da Avenida 

Central. Ao ressaltar o requinte do trabalho de composição geométrica no chão, quer 

indicar um sinal de investimento e arte no trato com o espaço público. O mesmo pode 

ser dito do postal 22 (página a seguir), que corresponde a Glória, reformada num 

                                                 
43 Sabemos que o modelo urbanístico francês do Rio de Janeiro foi mediado pela pluralidade da cultura 
popular. Isto não será abordado no trabalho, por não ser foco das lentes dos fotógrafos da época. 
44 Segundo Machado (2008) seu nome inicial foi Pavilhão São Luiz e foi construído para abrigar o 
Congresso Pan-Americano. Tornou-se um dos mais belos prédios do Rio de Janeiro e motivo de orgulho 
do povo carioca que via naquela construção mais uma prova da modernização e embelezamento da 
cidade. Encontramos alguns postais de 1905 e 1906 que registraram sua presença na paisagem carioca, 
mas que não serão reproduzidos aqui. 
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projeto de embelezamento de Pereira Passos, tornando-se um belo recanto da cidade 

e, em destaque os jardins da Avenida Beira-Mar. 

 

 
Postal 21– Av. Beira Mar, Glória, s. a., s.d., ao redor de 1905. BN. 

 

 

 
Postal 22 – Avenida Beira-Mar, Glória, s. a., s.d., ao redor de 1907. BN 

 



 88

 Os jardins foram responsáveis pela higiene e pelo lazer da vida urbana, de tal 

forma que eram molduras do urbanismo e da modernidade. A natureza nos jardins está 

domesticada e adaptada ao desenho urbano. O Passeio Público45 foi o primeiro local de 

lazer da cidade.  

Feito em 1783 pelo Mestre Valetim teve o objetivo de aterrar a Lagoa do 

Boqueirão da Ajuda, que tinha a fama de ser foco para doenças, pois era ali que se 

despejava o esgoto dos cariocas, portanto, um lugar sujo, feio, mal-cheiroso e que 

ainda obstruía a ligação do centro com a Zona Sul. Sua construção tornou a cidade 

mais bonita, moderna e saudável e passou a ser palco para o encontro das figuras mais 

importantes da cidade (MACHADO, 2008). 

Os jardins do Passeio Público sofreram diversas reformas ao longo das décadas, 

uma delas pelas mãos do francês Glaziou46 em 1861, discípulo de Jean Charles A. 

Alphand, coordenador das obras de paisagismo da reforma urbana de Haussmann, em 

Paris. Esse fato evidencia as estreitas ligações entre a cidade e a França (Ibid). 

Outro jardim bastante retratado pelos fotógrafos e presente em vários cartões-

postais foi a Quinta da Boa Vista. Coberta de exuberante vegetação, a Quinta da Boa 

Vista era um oásis na feia, alagadiça e deserta zona praieira que seguia depois da 

Gamboa. Reformado para residência real, a Quinta foi ampliada e seus jardins 

embelezados no reinado de D. Pedro II, conforme nos relata Brasil (1965). Todavia, foi, 

por excelência um lugar do Império. Mesmo assim, seus jardins também aparecem nos 

cartões-postais. Mas, se sabemos da necessidade da República em construir uma 

imagem de país, a partir da cidade do Rio de Janeiro, por que, então, utilizar a imagem 

do Império? 

Na verdade, ao reformar os jardins, em 1909, buscou-se valorizar as 

características do trabalho francês de Glaziou, mas se modificou o sentido daquele 

                                                 
45 O Passeio Público foi o primeiro de muitos jardins. No século XIX tivemos o Campo de Santana, os 
jardins da Beira-Mar de Pereira Passos, no início do século XX e posteriormente o Parque do Flamengo 
de Burle Marx. Notamos nas instituições de pesquisa alguns postais do Campo de Santana (que não 
serão reproduzidos aqui) e inúmeros postais cujo tema foram os jardins da Beira-Mar, sobretudo, pelas 
imagens do Bairro de Botafogo. 
46 Glaziou também trabalhou na reforma da Quinta da Boa Vista e no Campo de Santana. Segundo 
Machado (2008) suas obras marcaram o paisagismo carioca, inserindo nos jardins e praças públicas uma 
feição do natural ao mesmo tempo em que o espaço era disciplinado. Seus trabalhos permitiam ainda 
uma contemplação da natureza, diferente do que acontecia com as antigas praças, destinadas ao 
convívio social e, principalmente, ao comércio. 
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espaço, pois a República democratizou o parque do rei da cidade antiga como jardim 

urbano aberto ao povo e nesse novo jardim transformou a moradia do rei no Museu 

Nacional. Nesse sentido, de acordo com Lessa (2000, p.200) “a paisagem urbana da 

cidade moderna apropria-se, redefinindo-a, da coleção de signos da cidade antiga e 

agrega outros tantos deliberadamente construídos como ícones demonstrativos do 

progresso e vanguardismo”. 

 

 
Postal 23 – Quinta da Boa Vista – Rio de Janeiro. Alexandre Ribeiro, 1917. BN. 

 

  

Ainda no segundo grupo de postais – A Cidade Moderna – temos um número 

bastante significativo de cartões que retratam a Avenida Central, inaugurada no 

governo de Pereira Passos que teve seu nome alterado para Avenida Rio Branco. 

A partir da técnica fotográfica do postal 24 (página a seguir), temos a perspectiva 

em diagonal que nos causa a impressão de infinitude da Avenida Rio Branco. Isto por 

sua vez constrói significados referentes a sua atmosfera cosmopolita, condizente com 

uma grande cidade. De fato, a maior avenida da América do Sul, foi construída para 

ligar a Zona Portuária à Zona Sul, com 33 metros de largura e 2 km de comprimento, foi 

projetada para ser um pouco maior que a grande artéria da cidade de Buenos Aires, na 
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época, a maior capital dentre os países latinos, com o intuito de também proporcionar 

status à rival platina. (ENTLER e OLIVEIRA Jr., 2008 e ABREU, 1997). 

 

 
 Postal 24 – Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, s. a., s.d., ao redor de 1910. AP. 
 

A Avenida Central é o principal símbolo da cidade nesse período. Reformulou a 

paisagem, instituindo nova arquitetura e, retirando daquele espaço, cortiços, 

estalagens, pequenas lojas. Assim, o espaço incorpora funções sígnicas: através da 

sua amplitude, passou a irradiar fachadas de mármore, vitrines de cristal, moderna 

iluminação pública, suntuoso vestuário dos transeuntes. Tornou-se ainda sede de 

empresas, do poder legislativo e judiciário, além de cafés, confeitarias, restaurantes, 

típicos espaços da belle epóque (ESSUS, 2008). 

 A amplitude do espaço, dada pela diagonal da fotografia (postal 24), também 

ressalta o contraste desse espaço com a limitação dos corpos na rua. O caminho do 

progresso, representado pela abertura das grandes avenidas, nos mesmos moldes que 

os boulevards na França. Nesse sentido, Lessa (2000) ressalta que a construção da 

grande Avenida Central não teve nada haver com os interesses em adaptar o país para 

a vinda do automóvel. Mas, é claro que, alguns anos depois da sua construção os 

automóveis serão um aspecto marcante na paisagem carioca, a partir da mudança do 
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uso da rua, antes via de circulação de pedestres, que será determinada, 

posteriormente, pelo ritmo do automóvel.  

Entretanto, de acordo com Entler e Oliveira Jr. (2008), enquanto os automóveis 

do país não estavam em número significativo, a largura da avenida cumpria a sua 

função simbólica de monumento, ao mesmo tempo em que, a monumentalidade da 

avenida é a marca da importância da sua construção. 

Interessante fato nos mostra Essus (2008) é que nesta via não existiam trilhos de 

bonde, estes cortavam apenas à altura da Galeria Cruzeiro e, só mais tarde, na década 

de 1920, na Praça Marechal Floriano. De fato, no postal 25 de Marc Ferrez de 191247 

mostra a presença de uma linha de bonde, apenas cruzando a Avenida. Portanto, a 

grande avenida era o palco de ostentação e exibição do trabalho humano, onde o 

espaço atua como signo de um estilo de vida civilizado. Note as pessoas andando pela 

rua, significando a real apropriação do espaço pelo homem. 

 
Postal 25 – Rio de Janeiro - Avenida Central. Marc Ferrez, 1912. BN. 

                                                 
47 A data de circulação deste postal é de 1913, porém por sabermos que a mudança do nome Avenida 
Central para Avenida Rio Branco de deu em 1912, esse postal foi produzido antes da mudança, pois em 
seu título está Rio de Janeiro – Avenida Central. 



 92

Contudo, a rua da modernidade é o lugar de circulação de pessoas e 

mercadorias. Se, de acordo com Lessa (2000), por volta dos anos 1900 havia apenas 6 

carros na cidade, em 1910 já eram 615 veículos, em 1917 mais de 2 mil e ao final dos 

anos 20 a frota variava entre 30 a 35 mil. A fotografia do postal 26, da mesma Avenida 

no início da década de 30, nos parece ter sido captada do alto de um dos automóveis. 

Ela nos revela a organização espacial fundamentada no automóvel. 

 

 
Postal 26  - Av. Rio Branco, s. a., s.d., ao redor de 1930. A.P. 

 

 

A necessidade de adequar a forma urbana carioca à criação, concentração e 

acumulação do capital está expressa nestes cartões-postais que mostram a construção 

da Avenida Central e de outros pontos da cidade durante o período de grandes 

transformações urbanísticas no centro do Rio de Janeiro. 

Segundo Abreu (1997), sendo a sede do governo federal, o Rio de Janeiro 

precisava, também, se constituir num símbolo nacional, no qual seria eliminada toda e 

qualquer ligação com a cidade colonial e escravocrata, tornando-se vitrine nacional de 

um ideário moderno, onde não haveria lugar para pestes, ruas estreitas nem 

insalubridade e, sim, para a ostentação da riqueza e do poder de uma burguesia 

emergente que articulou grandes reformas urbanísticas na cidade, a fim de fazer da 
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capital, porta de entrada, não só de divisas, mas também de cultura. Procurava-se, 

portanto, embelezar e valorizar seus espaços (ABREU, 1997). 

Na administração do prefeito Pereira Passos (1902-1908), iniciam-se diversas 

obras, entre elas, destacam-se: alargamento e construção das principais artérias da 

cidade, calçamento de várias ruas do centro, embelezamento de praças e jardins. A 

reforma urbana ainda canalizou alguns rios, demoliu cortiços, realizou construções 

como a Vista Chinesa, o Pavilhão do Campo de São Cristóvão, o Teatro Municipal, a 

Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, a Avenida Central (atual Avenida Rio 

Branco) e a Avenida Beira-Mar considerada a mais bela via litorânea do mundo, na 

época, além de desapropriar casas e transferir a população pobre para a periferia (o 

subúrbio) da cidade (ABREU, 1997). 

Até mesmo foi preciso modificar as “velhas usanças” que negavam ao Rio de 

Janeiro foros de capital e “mesmo simples habitat civilizado”. Desta forma, de acordo 

com Santos e Motta (2003) uma série de decretos foi assinada pelo prefeito Pereira 

Passos, proibindo: cuspir na rua, vender bilhetes lotéricos, urinar fora de mictórios, o 

comércio ambulante, cães soltos na rua, entre outros. Assim, assumir a sua 

capitalidade foi também reformar os costumes, afinal, os usos na cidade deveriam ser 

transformados, a fim de responder à altura as mudanças espaciais advindas com a 

reforma urbanística. 

De acordo com Machado (2008) o prefeito, em entrevista à Gazeta de Notícias, 

exprime suas intenções ao promover um grande reforma na sua gestão: 

 
O meu sonho seria affeiçoar a nossa cidade, os meus patrícios. Até aqui 
o brasileiro, assim que adquire alguma fortuna, apressa-se em gosar na 
Europa. Até certo ponto, tem razão. A nossa cidade não offerece o 
conforto e os prazeres que deveria ter, como em Buenos Aires tem. Ora, 
o meu desejo seria fazer do Rio de Janeiro uma cidade confortável e 
alegre. Mas para isso é necessário que todos contribuam. (Gazeta de 
Notícias, 04/06/1903, apud Machado, 2008, p.83). 

 

O interesse do prefeito estava em maximizar a beleza do Rio de Janeiro, 

possibilitando, ao morador e ao visitante, momentos de lazer e contemplação, passo 

fundamental para torná-la moderna e atrativa para o capital. Em suma, a reforma 

urbana de Pereira Passos apresentou diversas dimensões: estética, econômica e 
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cultural. A cidade do Rio de Janeiro não é só o lugar do processo civilizatório, mas 

componente fundamental desse processo e, como imagem da nação, é o lócus do 

imaginário sobre o futuro do país. 

 
A capital do país é investida da qualidade de centro da vida política, 
econômica e cultural e principalmente da qualidade de mito, que orienta 
a práxis da população na definição de uma identidade que funcione 
como sinalizadora de sua urbanidade (PECHMAN, 2003, p.167). 

 

É claro que a política de promoção da imagem do Brasil não é algo novo na 

República. Segundo Suppo (2003, p.9) “o império já contratava missões estrangeiras 

para fundar no país instituições educacionais, científicas e artísticas, tentando moldar a 

civilização brasileira ao modelo europeu, especialmente o francês”. Mas, é, na 

República, que os esforços promocionais do Brasil ganham corpo. A propaganda 

patriótica pode ser resumida pelas figuras emblemáticas que ressaltam o papel da 

ciência rumo ao progresso: as invenções de Santos Dumont; o combate à febre 

amarela por Osvaldo Cruz; a modernização da capital por Pereira Passos; a 

reorganização do exército por Marechal Hermes da Fonseca e a modernização da 

marinha de guerra, pelo Almirante Alexandrinho de Alencar (SUPPO, 2003). 

Em nossa pesquisa, nos chamou a atenção o grande número de postais que 

tinham como tema a paisagem do bairro de Botafogo. Desde o clássico ângulo da orla 

da praia de frente para o Pão-de-Açucar, até os mais diversos posicionamentos da 

câmera do fotógrafo, o bairro é intensamente retratado.  

Lugar de moradia da chamada sociedade de maior poder aquisitivo e de 

políticos, o bairro tem seu crescimento acelerado com a reforma Pereira Passos quando 

ganha ares europeus, com novos jardins floridos. A paisagem de Botafogo congrega no 

imaginário social tanto as ideias relativas ao paraíso tropical quanto àquelas ligadas à 

civilização brasileira. 

 

 

 

 

. 
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Postal 27 – Botafogo, Rio de Janeiro. Alexandre Ribeiro, 1903. BN 

 
 
 
 

 
Postal 28 – Avenida Beira-mar, Botafogo, Augusto Malta, 1906. B.N. 
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Postal 29 – Rio de Janeiro - Caes de Botafogo, s.a., ao redor de 1915. BPERJ. 

 

 

Na sua orla em 1915, já estava o muro de pedra arrematando o novo aterro feito. 

A praia não tinha mais areia, o que só surge novamente nos anos 60 com Carlos 

Lacerda.  O postal 29 retrata um momento muito próprio vivido pelos moradores e 

freqüentadores do bairro, um dia de regatas. Segundo Brasil (1965), a inauguração do 

Pavilhão de Regatas de Botafogo foi uma das grandes sensações de Pereira Passos. 

Esse prefeito é considerado um dos primeiros a fazer uso político da relação do esporte 

com a cidade. Para Sevcenko (apud Melo, 2007), foi Pereira Passos que estabeleceu o 

nexo entre a regeneração, a modernidade e os esportes, usando-os, portanto, como 

celebração simbólica do conjunto de mudanças que promoveu na cidade. 

Desta forma, se até o fim do século XIX, o turfe era a prática esportiva mais 

organizada e popular entre os cariocas, já na virada do século, o remo, praticado desde 

os anos 1870, passou a ocupar o espaço na preferência pública. De acordo com Melo 

(2007) o público era atraído pelas competições mais acessíveis do que o turfe, pois 

eram realizadas nas praias. Porém, o autor destaca que os clubes de remo eram 

espaços restritos, assim, embora fosse um esporte popular, nem todos podiam praticá-
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lo e, mesmo nas regatas, havia arquibancadas e bancos reservados para aqueles que 

eram mais abastados. 

Em 1905 já existiam mais de 30 agremiações ou clubes de remo no Rio de 

Janeiro sendo o primeiro fundado em 1851, e as disputas nesse local perduraram até 

1928 quando o mesmo foi considerado imprestável e demolido, sendo trocado pelas 

disputas oficiais, na Lagoa Rodrigo de Freitas desde 1927.  

Segundo Araújo (1995, p.316): 

 
a incorporação de valores esportivos vem associada à delimitação de 
fronteiras de classe” [...]. A ideologia do esporte difunde-se ao poucos, 
como conferidor de status, marcando a distância dos que não o praticam 
[...]. Aderir aos esportes originários dos centros ‘civilizados’ é uma forma 
de projeção social. 

 

Assim, a prática do remo funciona como um padrão de vida civilizado e moderno. 

O remo seria o esporte que educa o músculo e a moral. Segundo Melo (2007) seus 

praticantes, geralmente filhos de profissionais liberais, militares, ou comerciantes, eram 

apresentados como exemplos a serem seguidos.  

Para Melo (2007), numa cidade em pleno processo de transformações espaciais, 

as intervenções incluiriam a construção de instalações para o remo. No âmbito da 

construção da Avenida Beira-Mar, o prefeito Pereira Passos mandou construir garagens 

para os barcos dos clubes Botafogo e Guanabara, e concedeu às agremiações de remo 

uma de suas solicitações mais antigas: a criação de um espaço permanente para a 

realização das competições – o Pavilhão de Regatas, construído na altura das ruas 

Dona Carlota e São Clemente, em Botafogo. Mais do que servir somente às regatas, o 

Pavilhão rapidamente se transformou em um centro de divertimentos, sendo uma marca 

do bairro que cresceu como centro da alta sociedade. Sua paisagem deslumbrante, 

onde tanto se pode ver o Pão-de-açúcar como o morro do Corcovado foi o atrativo para 

a burguesia que a apreciava pelos seus padrões estéticos. 

Por essas razões, encontramos um grande número de cartões-postais que 

tiveram como tema o bairro de Botafogo. Juntamente com aqueles que focalizavam o 

centro da cidade, esses postais estão transmitindo, através de seus signos, as ideias de 

paraíso – morro do Pão-de-Açúcar – e civilização moderna – obras urbanas e práticas 
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esportivas relacionando-as às idéias de higiene, saúde e progresso, tudo isso vinculado 

a um projeto de modernidade. 

Também no grupo “A cidade Moderna” há diversos cartões-postais que valorizam 

a arquitetura. Todo o destaque serve para mostrar a arquitetura da cidade em sua 

magnitude e grandiosidade que nos eleva enquanto civilização capaz de construir 

equipamentos urbanos esplendorosos.  

No postal 30, na próxima página, o foco da câmera é para os edifícios que 

compõem a Avenida Rio Branco. Elementos que indicam formas modernas e uma 

representação de estruturas de poder que foram construídas num processo de 

importação de formas e de reprodução mimética de ícones espaciais e arquitetônicos 

(LADIM, 2004). 

 

 
Postal 30 – Rio de Janeiro - Avenida Rio Branco, s. a., s.d., ao redor de 1912.  

In: Gorberb (2002). 
 

Embora não saibamos qual foi o fotógrafo que captou a imagem acima, é 

possível relacionar essa imagem com a função de Marc Ferrez48, pois este fotógrafo foi 

contratado pela Comissão Construtora da Avenida Central para fotografar as fachadas 

                                                 
48 Segundo Entler e Oliveira Jr. (2008) apesar de Marc Ferrez e Augusto Malta terem trabalhado 
simultaneamente na cidade a serviço do governo, não consta que tenha havido qualquer tipo de 
colaboração entre os dois. 
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da Avenida Central. Essas fotos serviriam para uma grande e luxuosa publicação:  O 

Álbum da Avenida Central (ENTLER e OLIVEIRA Jr., 2008). 

Os prédios aparecem em vistas frontais, chapadas, recortadas de sua paisagem 

de fundo (postais 30, 31 e 32), de maneira a permitir ver cada detalhe ornamental das 

fachadas. A perspectiva adotada pelos fotógrafos valoriza linhas paralelas, uma 

linguagem fotográfica que representa a ordenação e, simbolicamente, a cidade 

ordenada.  

Existia, pois, a intenção de ressaltar as fachadas dos prédios da avenida símbolo 

da cidade. A arquitetura tem aqui um sentido de modernidade, poder de transformação 

humana e trabalho artístico. Quase que numa escala monumental com uso de recursos 

técnicos de valorização das construções quanto à visualização, os estilos arquitetônicos 

foram a arte da burguesia a serviço dos ideais da aristocracia (ESSUS, 2008). 

Vejamos dois exemplos de inúmeros outros que poderiam ser aqui analisados: a 

Escola de Belas Artes do início do século XIX e o edifício A noite, construído já nos 

alvorecer dos anos 30. 

 

 
Postal 31 – Rio de Janeiro - Escola de Belas Artes. Alexandre Ribeiro, s.d., 

ao redor de 1910. BPERJ. 
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A Academia Imperial de Belas Artes foi criada em 1816 pela Missão Artística 

Francesa,49 conforme o modelo da Escola de Beaux-Arts de Paris. Esta missão fundou 

no Rio de Janeiro a primeira escola profissionalizante do Brasil - a Real Escola de Artes 

e Ofícios que funcionava inicialmente na Avenida Passos. No entanto, a República 

determinou um novo padrão de arquitetura e escolheu outra sede para a Escola de 

Artes e Ofícios, construída na Avenida Central, entre 1906 e 1908. O prédio, a partir de 

1937, tornou-se o Museu de Belas Artes, sendo um dos prédios mais importantes do 

estilo eclético da cidade, em moda na época. A fachada principal do prédio é inspirada 

na fachada ocidental do Museu do Louvre, de Paris.  

 

 
Postal 32 – Edifício A Noite, sem autor, 1930. A.P. 

                                                 

49 Com a Missão Francesa vieram para o Brasil grandes artistas franceses, como: João Batista Debret, 
Nicolau e Augusto Taunay, Zeferino e Zpherin Ferrez (pai de Marc Ferrez) e o joalheiro Ratier, além de 
grande quantidade de profissionais especializados (ENTLER e OLIVEIRA Jr., 2008). 
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No postal anterior (n.° 32), temos uma vista a partir da Avenida Rio Branco em 

direção à Praça Mauá, onde destaca-se, a torre do edifício sede do Jornal do Brasil e o 

edifício, "A Noite" com sua altura futurista e única no Rio de Janeiro, pois foi o primeiro 

arranha-céu da cidade, com 22 andares (equivalentes hoje a 30 andares). Esses 

postais, portanto, conotam o sentido da grandeza do homem e domínio da paisagem. 

Até mesmo para as construções que já existiam antes da administração de 

Pereira Passos sua beleza foi considerada. A maioria delas teria sido erguida por quem 

nada conhecia de arquitetura ou que não se preocupava tanto com sua conservação. 

Pereira Passos então regulamentou a obrigatoriedade de pintura, caiação, consertos e 

limpezas dos imóveis em todas as faixas visíveis da vida pública. Com essa ordem 

municipal, cada casa que ficasse de frente para a rua deveria ser conservada, estando, 

assim, sua imagem mais atraente (MACHADO, 2008). 

Além desses ícones espaciais e arquitetônicos, dois eventos foram importantes 

na construção da imagem da cidade e foram igualmente fundamentados através da 

cartofilia da época. Trata-se da Exposição Nacional de 1908 e Exposição Internacional 

de 1922. 

A Exposição Nacional de 190850 foi realizada para comemorar o centenário da 

Abertura dos Portos às Nações Amigas, decretada por D. João, em 28 de Janeiro de 

1808. Ficou em cartaz por 10 meses, na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio de Janeiro, 

entre os morros da Babilônia e da Urca.  

No postal a seguir, reproduzimos uma imagem de inúmeras encontradas sobre 

esse tema. Note que, na praia vermelha, do início do século XIX só havia a Fortaleza 

de São João, a Escola Militar, o Hospício Pedro II e o Instituto Benjamin Constant 

(ainda inacabado). Em primeiro plano visualiza-se o pavilhão de Minas Gerais da 

exposição de 1908. 

 

 

 

 

                                                 
50 Essa exposição foi considerada o primeiro grande evento a atrair turistas à cidade, segundo Machado 
(2008). 
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Postal 33 – Panorama visto da Urca – Rio de Janeiro.  

Alexandre Ribeiro, s.d. A.P. 
 

 

De acordo com Suppo (2003), essa exposição foi montada no início de um novo 

século que surgia repleto de esperanças, na esteira dos melhoramentos da época de 

Pereira Passos e Oswaldo Cruz. Assim, foi uma afirmação da vontade nacional de 

desenvolver o país. Contando com a participação de Portugal, reuniu e mostrou ao 

povo as maiores conquistas nacionais no campo das indústrias, comércio, lavoura e 

artes liberais. Nos pavilhões, o carioca pôde ver todas as riquezas nacionais reunidas. 

Era um pouco a ideia das exposições universais do século XIX criadas pelos franceses. 

De acordo com Suppo (2003, p.7), 

 
Após a exposição universal de 1889, que marcou o centenário da 
Revolução Francesa, fica claro para o todos os Estados que esse 
espaço de representação poderia ser aproveitado com objetivos 
políticos. Organizar uma exposição de caráter universal, ou apenas 
participar dela, significa afirmar uma presença no sistema internacional. 

 

O Boletim Comemorativo da exposição Nacional de 1908 inicia suas 286 páginas 

da seguinte maneira: 

 
A exposição nacional de 1908, sendo destinada a marcar no caminho 
dos séculos o primeiro estágio da vida do Brasil no mundo civilizado [...] 
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deve apresentar também aos olhos dos visitantes com os produtos de 
sua atividade no comércio, na indústria e na agricultura, assim como nas 
ciências, nas letras e nas artes, o aspecto geral do seu território, de sua 
população e de seu movimento social e econômico (Boletim 
Comemorativo, 1908, p.5). 

 

 
Postal 34 – Exposição de 1908 – Rio de Janeiro, s. a., 1908. In: Gorberg (2002) 

 

 

Seus edifícios, refletindo uma arquitetura eclética, erguiam-se na antiga Praia da 

Saudade, hoje Avenida Pasteur com o Iate Clube do Rio de Janeiro substituindo essa 

Praia. 
A segunda grande Exposição ocorreu em 1922, em comemoração ao Centenário 

de Independência do Brasil e teve o intuito de exibir ao mundo os avanços da nação 

brasileira enquanto nação republicana. No entanto, devido à grande quantidade de 

países estrangeiros interessados em participar das comemorações, houve, pois, uma 

mudança no caráter do evento, tornando-se assim internacional (SANT´ANA, 2007). 
Em seus pavilhões vislumbravam-se estilos arquitetônicos específicos e, mais do 

que isto, aspectos culturais, produtos e particularidades que transformaram a exposição 

num imenso mostruário das nações. Edifícios especialmente construídos e outros já 

existentes aproveitados para o evento, abrigaram produtos de várias atividades 

econômicas, e representações de unidades da Federação e de países amigos como 
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Inglaterra, Estados Unidos, França, Portugal, Itália, México, Argentina, Japão, Bélgica, 

Suécia, Noruega, Dinamarca e Checoslováquia (Ibid). 

 

 
Postal 35 – Exposição do Centenário – 1922. s.a., 1922. BN. 

 
 

O evento ocupou uma extensa área decorrente de aterramentos e intervenções 

diversas. A área destinada à “Avenida das Nações” se estendeu do Palácio Monroe até 

a Ponta do Calabouço e dentre os principais pavilhões ali construídos estava o edifício 

que hoje abriga o Museu Histórico Nacional: o Palácio das Indústrias (Ibid). 

A exposição de 1922 levantou alguns aspectos que nos levam a refletir sobre o 

tanto que implicou a inserção deste evento no espaço urbano carioca, bem como a sua 

efetiva participação e importância no cenário político e cultural que se configurava no 

Brasil, nos anos 1920.  

A Exposição Internacional de 1922 marca a perda do Morro do Castelo, arrasado 

por jatos d'água durante a administração do prefeito Carlos Sampaio51 em 1920. Não 

por acaso, a nova Esplanada do Castelo foi o palco escolhido para a edificação dos 

pavilhões da Exposição, pois, com o fim da mostra, a área resultante tornou-se muito 

                                                 
51 A administração Carlos Sampaio não se ateve apenas às obras de desmonte do morro do Castelo. 
Deve-se a ela também, a construção da Avenida Portugal, na Urca, a da Avenida Maracanã, o 
alargamento da Avenida Niemeyer, a canalização de diversos rios e a reconstrução da Avenida Atlântica, 
castigada pela segunda vez por forte ressaca, entre outras obras (ABREU, 1997). 
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valorizada. Próxima à Avenida Central, tal área seria loteada atendendo às 

necessidades, não somente de ordem higienista e estética, mas, sobretudo, da 

reprodução do capital (SUPPO, 2003 e ABREU, 1997). 

Lessa (2000) acrescenta ainda ao fato da demolição um aspecto simbólico: o 

morro do Castelo representava no imaginário social a cidade colonial atrasada que se 

queria apagar e exibir o máximo possível a paisagem apropriada e incorporada pela 

cidade. Como reforço desse simbolismo, Lessa (2000) nos lembra que o material do 

desmonte serviu de aterro onde foi construído o aeroporto Santos Dumont, mais um 

elemento que corresponde ao sentido de modernidade na cidade. 

Da imensa mostra, restam, hoje, apenas os pavilhões da Administração e do 

Distrito Federal (atual Museu da Imagem e do Som), da França (a réplica do Petit 

Trianon, ocupado pela Academia Brasileira de Letras), da Estatística (Serviço de Saúde 

dos Portos, muito modificado) e o Palácio das Indústrias (Museu Histórico Nacional) 

(LESSA, 2000). 

Fato curioso desta exposição nos foi dito por Gorberg (2002). Para propaganda 

do evento publicou-se a revista: A exposição de 1922 e foram impressos cartões-

postais que funcionavam como bônus. Assim, ao adquirir o postal, a pessoa ganhava 

acesso à exposição e concorria a sorteios. Este fato serve como fonte para nos indicar 

a popularidade dos postais na época num contexto de circulação interna (tanto na 

cidade quanto no país). Desta forma, o turismo52, ainda germinando na cidade, não 

está sendo por nós enfocado. 

 

 

3.2.3    A Escala nos cartões-postais 
 

 

 Considerando duas formas de se apreender o objeto pela fotografia: a 

panorâmica e o enquadramento frontal, verificamos a existência de escalas 

                                                 
52 Machado (2008) nos lembra que como ação efetiva do Estado somente o plano Agache de 1926 é que 
apresentou pela primeira vez a preocupação com a capacitação de fluxos turísticos nacionais e 
internacionais para a cidade. 
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diferenciadas que abordam o espaço de maneira diferenciada e desta forma, nos 

informam sobre a cidade. 

 

 

3.2.3.1   A Visão Panorâmica

 

 

 Um número significativo de cartões-postais encontrados para esta pesquisa tem 

em comum as fotografias panorâmicas da cidade. Na época em que foram produzidos, 

esta era uma técnica bastante usual que provocava fortes impactos ao observador da 

fotografia. 

 

 
Postal 36 – Copacabana – Rio de Janeiro, s.a., 1921. A.P. 

 
 
Segundo Bonnemaison (2005), para Marc Ferrez, um dos percussores do uso 

das panorâmicas no Brasil, esta visão transmite a vontade de romper com o 

enquadramento, de mostrar tudo, de dar movimento, de permitir uma visão global. É a 

vontade de oferecer mais e deixar o imaginário desenvolver-se e ampliar-se, ao invés 

de centrar-se sobre um único objeto. 
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 Como técnica fotográfica, a perspectiva, o ângulo, o posicionamento do trabalho 

de Marc Ferrez e dos demais fotógrafos que utilizam a perspectiva panorâmica, tem a 

intencionalidade de mostrar a grandiosidade da cidade num verdadeiro espetáculo 

visual.  

 A linguagem fotográfica traduz práticas do olhar, onde a visão panorâmica pode 

ser entendida, a partir da sua relação com a cidade do Rio de Janeiro, por dois 

aspectos. O primeiro permite a contemplação perfeita da natureza e fomenta, nessa 

contemplação, ideias que alimentam o imaginário de um paraíso tropical.   

O segundo aspecto da visão panorâmica é dado pelo fato dela só ser revelada a 

partir de um ponto mais elevado. Desta forma, o posicionamento e o olhar superior ao 

visualizar a cidade oferecem ao observador do cartão-postal aquilo que David Harvey 

(1992) chamou de visão de Deus da cidade (“God-Like vision of the city”). Uma visão 

que remete a um domínio e a um controle do todo. Assim, vemos a cidade como um 

todo, e a incorporamos às nossas mentes como uma totalidade. A paisagem urbana 

aqui é então a expressão máxima da totalidade. No postal 37, abaixo, temos uma 

panorâmica do alto da fortaleza de Santa Cruz e no postal 38, na página seguinte, 

vemos dois homens do alto do morro a observar a paisagem. 

 
 

 
Postal 37 – Santa Cruz vista do Pão d’assucar. Alexandre Ribeiro, s.d. A.P. 
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.  
Postal 38- Corcovado e Lagoa Rodrigo de Freitas. Alexandre Ribeiro, 1920. BN. 

 

Desta forma, no panorama, do grupo “A Cidade Tropical”, quando encontramos o 

primeiro plano sem sinal antrópico, entendemos a representação de um desejo de 

apropriação de uma natureza virgem e grandiosa como se a paisagem natural fosse 

detentora de um papel libertador, um papel que nos ajudaria a caminhar rumo ao 

desenvolvimento civilizatório. 

 

 
Postal 39 – Bahia de Botafogo - Rio de Janeiro. Alexandre Ribeiro, 1910. BN. 



 109

Assim, era preciso louvar a riqueza e a fertilidade da terra, ao mesmo tempo em 

que se enunciava a perspectiva mercantilista. Necessidade essa advinda do Império, 

em que, de acordo com Bublitz (2006, p.29). 
 

Essa visão dicotômica prostrava, de um lado, a natureza (bizarra, 
desordenada, selvagem) e, de outro, a civilização (que se pretendia 
européia nos trópicos). Ao mesmo tempo exprimia exaltação da mesma 
natureza que, embora selvagem e caótica, era o indício mais promissor 
de um futuro próspero para o Brasil. 

 

 No postal anterior (n°. 39), a natureza está muito presente para sua 

contemplação, pois, seu aspecto estético é visível na centralidade dada a natureza, 

bem como, os valores a ela atribuídos na presença, mais uma vez, das palmeiras, no 

canto esquerdo superior. 

A natureza contribui ainda para definir a cidade. Embora tenhamos o Morro do 

Corcovado ao fundo, um signo característico do Rio de Janeiro mesmo antes da 

construção do monumento a Cristo; a marca da cidade é representada pela maneira na 

qual a ação humana parece envolver por completo a natureza. O próprio ângulo da 

câmera do fotógrafo sugere isso: seguindo a geografia do relevo, a civilização se impõe 

no meio físico. 

 

 

3.2.3.2    A visão do lugar 

 

 

Na semiologia do segundo grupo de cartões-postais, a escolha do nível da rua 

trata da valorização do espaço de experiência que convida o observador do postal a 

vivenciá-lo, pois, é a partir da nova república, que haverá o deslocamento do espaço 

privado para o público. 

Segundo Carlos (1996), as ruas nos revelam formas de apropriações e 

temporalidades e guardam múltiplas dimensões e funções, podendo ter o sentido de 

passagem; o sentido de fim em si mesmas enquanto lócus para a reprodução do 
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capital; o sentido de mercado, onde camelôs e feiras reúnem pessoas; o de festa; o de 

reivindicação; o de apropriação como território; e, por fim, o sentido de encontro.  

 

 
Postal 40 – Rio de Janeiro - Rua 7 de Setembro.  
Augusto Malta, s.d., ao redor de 1910. BPERJ. 

 

A câmera em pé, próxima à cena, valoriza as linhas da imagem que indicam 

movimento e vida. Além disso, o enquadramento da rua no centro do postal 42 tem a 

função de ressaltá-la como o principal signo da fotografia que está registrando naquele 

momento a mudança do espaço privado para o público. 

Outra característica da mensagem transmitida é o sentido de estabilidade e 

equilíbrio dado pela combinação retangular – horizontal – central. Podemos dizer, 

sobretudo, nos postais do grupo “A cidade moderna”, encontramos nesta técnica uma 

tentativa de reforçar a ideia de uma pretensa estabilidade que só existiria sobre a 

República, lembrando parte do trabalho de Malta estava vinculado a “propaganda da 

República” no período em que este fotógrafo foi contratado por Pereira Passos para 

registra o Rio de Janeiro antes e depois da reforma urbana. 

O enquadramento frontal, onde o entorno do objeto é enfocado, também era 

considerado um elemento que compunha a cena e não somente algum complemento 

estético, para os fotógrafos como Malta que optavam por essa perspectiva. Nesse 

sentido, do lado esquerdo lê-se “chapelaria”. Segundo Sevcenko (1989), o uso de 
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chapéus é um acessório que funciona como símbolo de ingresso na civilização, além de 

significar toda uma regra de conduta e pertencimento a um seleto grupo social. 

Nesse momento, temos representado na imagem uma parcela da sociedade que 

busca estar sempre em dia com a moda européia. São paletós de casimira, camisas e 

gravatas de tecido inglês, bengalas, luvas, fraque e cartola que, junto com certos 

espaços, como cafés, confeitarias, restaurantes e avenidas foram fundamentais para 

retratar o “estar no mundo” da alta sociedade carioca.  

Ademais, já que a rua é o local privilegiado da modernidade, tendo no seu 

símbolo máximo o automóvel, como discutido anteriormente, encontramos, segundo 

Entler e Oliveira Jr. (2008), no hábito moderno e burguês de perambular pelos 

boulevards, a existência de uma certa ociosidade. Contudo, esta ociosidade se opõe ao 

ócio que se condenava nas ruas do Rio colonial, sobretudo por uma questão de ritmo 

que o moderno começa a impor: antes tínhamos o pobre parado nas janelas, calçadas, 

botequins e quiosques, agora temos o burguês em pleno movimento, ao mesmo tempo, 

contemplando, vendo e se fazendo ver e compondo a agitação da metrópole em pleno 

desenvolvimento. 

Entler e Oliveira Jr. (2008) destacam uma outra representação para essa 

vivência da rua: o ócio da população pobre caracterizava uma estagnação econômica, 

a ausência de trabalho; enquanto o burguês apenas colhia os frutos de seu esforço. 

Perambulando ele está economicamente ativo; o que se contrapõe à hora do trabalho 

não é, portanto, a hora do ócio, em seu sentido pejorativo, mas sim a hora do lazer e do 

consumo. 

Passagem para várias linhas de bonde53, a Praça Tiradentes, antiga Praça da 

Constituição, foi um dos locais mais desenvolvidos para o lazer e a cultura, juntamente 

                                                 
53 De acordo com Abreu (1997), bondes e trens possibilitaram a expansão da cidade e permitiram a 
solidificação de uma dicotomia entre núcleo e periferia. Os bondes serviram àqueles que podiam arcar 
com os custos elevados dos terrenos próximos a área central e dotados de infra-estrutura. Os trens 
atenderam as áreas mais fracamente integradas a cidade. Desta forma, sobre o aspecto da seletividade 
das paisagens que estiveram nas lentes dos fotógrafos, não encontramos em nenhuma das instituições 
de pesquisa cartões-postais que estão, no período, constituindo os subúrbios; nem mesmo postais 
mostrando a linha ferroviária. Apenas observamos dois postais na Biblioteca Nacional que registraram a 
fachada da Estação Central do Brasil, ambos incluídos na mesma lógica de representação da 
modernidade urbana, pois, embora o trem tenha sido um signo da modernidade, no Rio de Janeiro, ele 
estava associado à população de baixa renda, sendo um contraponto ao bonde, associado à Zona Sul e 
ao estilo de vida moderno. 
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com a Praça Floriano Peixoto, chamada pelo povo de Cinelândia, centro da vida 

noturna nos anos 1920. Ambas possuíam cafés, bares, bombonniéres, confeitarias, 

teatros, etc. Desta forma, os cartões-postais estão exercendo o papel de reafirmar o 

caráter do espaço urbano, onde, nas calçadas desfilava-se a última moda e nos bancos 

dos jardins e das praças54 fervilhavam as notícias mais recentes (Entler e Oliveira 

Jr.,2008). 

 

 
Postal 41- Praça Tiradentes, s. a., s.d., ao redor de 1907. In: Gorberg (2002). 
 

 

No postal da página a seguir, temos na fotografia de Augusto Malta, três signos 

se destacam: as palmeiras imperiais do lado direito em oposição à suntuosidade da 

construção humana à esquerda, e, no primeiro plano, no centro do postal, um símbolo 

da modernidade, o automóvel. 

 

 

                                                 
54 Encontramos também em nossa pesquisa um número significativo de postais da Praça da República, 
Praça 15 de Novembro, Praça Paris e Marechal Floriano, contudo, reproduzimos apenas a Praça 
Tiradentes, pois todas remetem o mesmo sentido, como por exemplo, os cinemas na Praça Marechal 
Floriano e pulsar da vida urbana e moderna carioca, ou a Praça Paris, inaugurada em 1929 no governo 
de Antônio Prado Junior, a partir do aterro, foi concebida ainda sob o aspecto da belle epóque carioca. 
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Postal 42 – Entrada da Rua de Paysandu. Rio-Brasil. Augusto Malta, s.d. BN. 

 

 

Encontra-se nestes cartões-postais um “aburguesamento” da paisagem carioca 

no centro da cidade. O espaço público é remodelado pela reforma urbanística na 

administração do prefeito Pereira Passos é, então, embelezado, ajardinado e 

europeizado. A burguesia, que outrora freqüentava as varandas e os salões coloniais, 

utiliza-se agora das novas avenidas, praças e jardins (SEVCENKO, 1983).  

Desta forma, Cabral (2005) complementa Sevcenko quando defende que é a 

partir da retificação das ruas, projetadas por meio das ações urbanísticas a fim de 

atenderem às novas necessidades das cidades, que as mesmas passaram, então, a 

ser “obra” da classe dominante sendo por ela utilizadas. Ou seja, com a reforma 

urbana, 
[...] aos planejadores urbanos cabe introduzir, na cidade, o princípio de 
ordem, o código que, favorecendo o uso, permite ao usuário apropriar-se 
adequadamente do seu ambiente urbano, incorporar novos hábitos, 
desenvolver suas possibilidades de opção na escolha desses usos [...] 
(FERRARA, 1988, p.40). 
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Postal 43 – Avenida Rio Branco – Rio de Janeiro.  

Alexandre Ribeiro, s.d., ao redor de 1915. BN. 
 

 

Aqui, temos a passagem da ruela para a Avenida, uma cidade condizente com 

espaços de uma capital que irá orientar os moradores a optarem por uma urbanidade 

adequada a seu status de habitantes da capital, cidade cosmopolita em que, segundo 

Cabral (2005), o próprio termo “cosmopolita”, derivado do público urbano, surgiu 

mediante os novos hábitos de se “estar em público”.  

Seu significado nos remete a “um homem que se movimenta 

despreocupadamente em meio à diversidade, que está à vontade em situações sem 

nenhum vínculo nem paralelo com aquilo que lhe é familiar” (SENNETT, 1993, p.31 

apud Cabral, 2005). Assim sendo, o cosmopolita é um homem público, no sentido de ter 

uma vida que é passada fora da família e dos amigos íntimos, onde a cidade seria o 

centro das relações públicas. 
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Postal 44 – Largo da Carioca, s.a., s.d., ao redor de 1930. BN. 

 

Por fim, nos postais que compreendem os números 40 até o 44, ou melhor, em 

todos aqueles do segundo grupo “A Cidade Moderna” que mostram a imagem do 

cotidiano na metrópole em formação, há um cenário de aparente harmonia social e isto 

não é por acaso, já que de alguma forma, na Primeira República, o que se pretendia 

melhorar não era tanto as condições de vida das pessoas, mas a imagem da cidade, 

por isso percebemos também nas representações dos cartões-postais que a sociedade 

estava preocupada em se distinguir e se distanciar dos menos afortunados, para se 

assemelhar a um ideal europeu. 

Abreu (1997) destacou as contradições do espaço urbano no início do século 

passado. De um lado, um espaço moderno e cosmopolita; de outro, as primeiras 

favelas como resultado da desapropriação de casas ou cortiços que não cabiam mais 

na imagem do novo centro da cidade, expulsando a população do seu universo vivido. 

Não apenas a Reformas de Pereira Passos, mas também no governo de Frontim 

e Sampaio novas intervenções no espaço serviram para aprofundar as contradições 

existentes no sistema político e econômico do país, fincando as bases para o 

desenvolvimento do capital e para a passagem da cidade para a metrópole. 
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Notoriamente, as reformas foram às primeiras ações estatais a promoverem a 

segregação sócio-espacial na cidade. Da mesma forma, os cartões-postais, 

confirmaram essa segregação, ao excluir da imagem da cidade, tudo aquilo que não 

era condizente com o ideário de vida moderna. 

 

 

3.2.4   A ideia de Cidade Maravilhosa 

 

 
Amo a vida civilizada encaixada na moldura 
rústica da natureza primitiva. 
 

Olavo Bilac, crônica de 1897. 
 

 

A semiologia produziu o conceito de intersemiotização que significa a 

possibilidade de um signo se aliar a outro signo ou a outros códigos, tornando-se mais 

complexo estruturalmente e mais eficiente enquanto representação. Isso significa que 

“a integração de signos produz associação de ideias pelas relações de similaridade, 

causalidade e contigüidade entre aqueles signos, referência da e na cidade, o contexto 

e as conexões produzidas pelo usuário [...]” (FERRARA, 1988, p.15). 

Nesse sentido, Luchiari (2001, p.121) defende que é preciso “assumir que a 

valorização da paisagem pela sociedade contemporânea é organizada em torno da 

tensão entre o mundo natural e o mundo criado pelo homem, com suas possibilidades 

técnicas, políticas e econômicas. 

Desta forma, a junção das representações de paraíso e progresso, entendida 

aqui como presente, sobretudo, no terceiro grupo de postais, é, em essência, a 

paisagem alemã se manifestando nas fotografias que originaram os cartões-postais. 

Essa paisagem, “complexo natural total”, conceito cunhado pela relação entre o homem 

observador e a natureza, os dois imbricados como um ente unido, que irá constituir a 

representação de cidade maravilhosa. 

Desta forma, as fotografias que buscam unir a cidade e a natureza datam 

principalmente do período após a reforma Pereira Passos que, de acordo com Lessa: 
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Com as reformas, os brasileiros podem afirmar: Somos civilizados, 
construímos no trópico uma Paris com perfeita iluminação pública, com 
uma adequada rede de transporte coletivo eletrificado e dispomos de 
uma paisagem tropical única. [...] A cidade deslumbrante é para ser 
mostrada ao mundo (LESSA, 2000, p. 207). 

 
Nesse terceiro grupo de postais há uma confluência da natureza e da cultura 

expressa de maneira única no Rio de Janeiro e que nos ajuda a entender a formação 

de um “espírito carioca” ou de uma identidade a partir de sua experiência territorial e 

ambiental. 

Poderíamos dizer, então, que o espírito que define a cidade e seus habitantes, 

portanto, foi construído desde o período colonial, através da ideia de paraíso tropical 

vinculada ao Brasil e ao Rio de Janeiro pelos portugueses e pelos viajantes 

naturalistas. Todavia, o paraíso terreal não se deteve apenas ao período colonial. 

Segundo Lessa (2000), o próprio Império brasileiro influenciado pelo movimento do 

romantismo europeu, valoriza a natureza e sua manifestação única nos trópicos. 

 Durante todos os anos de colonização portuguesa, o povo carioca, em sua 

relação com a natureza, conviveu com a beleza de sua paisagem e com a dificuldade 

de drenar pântanos, abastecer a cidade com água, vencer serras para penetrar o 

interior do Estado e encontrar novos caminhos para o transporte de ouro das Minas 

Gerais. Há sempre um constante movimento em vencer a natureza a favor da ocupação 

do território. É o homem, com sua técnica, impondo-se enquanto civilização diante da 

natureza, antes temida, mas que agora lhe serve para fins mercantis. “O meio e o 

homem numa interação contínua de 300 anos de antagonismos aprenderam, enfim, a 

acomodar-se” (LAMEGO, 1948, p.271). 

 Segundo Lamego (1948), essa relação do habitante com a natureza teria sido 

construída fortemente a partir das belezas naturais aqui encontradas e da necessidade 

de dominação do meio. Isto faria do carioca um ser que se reconhece nas experiências 

vividas na paisagem em que, por um lado, se orgulha de uma natureza ímpar e; por 

outro lado, a domina através do desenvolvimento técnico, ou seja, pela sua civilidade. 

Temos então as duas concepções outrora apresentadas: “Paraíso Tropical” e 

“Progresso Brasileiro”.  

Os postais do terceiro grupo, chamados por nós de “A Cidade Maravilhosa”, 

representam exatamente isto. No postal 45, temos a imagem da civilização carioca que 
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vence o meio telúrico, construindo o Túnel Novo. No postal 46, a imagem da construção 

do viaduto da Estrada de Ferro Central e, no postal 47, a obra humana de canalização 

das águas no alto das Paineiras. 

 

 
Postal 45 – Estrada do Túnel-Novo, Leme, s. a.,s.d., ao redor de 1906. BPERJ. 

 

 

 
Postal 46 – Viaduto da E.F.Central, s.a., s.d. In: Berger (1983). 
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Postal 47 – Paineiras, s. a., 1907. BN. 

 

 Especialmente, os postais 46 e 47 mostram claramente que nem sempre esses 

cartões eram para os turistas, no período aqui analisado, mas sim para o mercado 

interno, pois, qual seria a intenção de mostrar enquanto imagem da cidade, fotografias 

que registraram obras urbanas inconclusas? Pode-se dizer que seria uma troca de 

informações sobre o que estava ocorrendo de mais recente nas cidades brasileiras, 

sobretudo na capital da República. 

 Ao fotografar se escolhe o cenário ideal de uma situação que evidencie a 

competência do poder em direção ao progresso. A imagem, para o imaginário coletivo, 

remete o sentido de segurança e estabilidade e desenvolvimento. “Nesse caso, tanto as 

fotografias de eventos cívicos quanto as do acompanhamento de obras públicas são 

exemplos típicos de tal misé-em-scene. (ESSUS, 2008, p. 290). 

É nessa cidade cosmopolita que se inicia a construção de dois grandes signos 

tradicionais nas paisagens dos cartões-postais cariocas que exibem sua natureza de 

maneira singular: o Pão-de-Açúcar e o monumento ao Cristo no alto do Corcovado. 

 Jaquaribe (1998, p.171), referindo-se a esses dois símbolos da cidade, ressalta: 

“se tais imagens são clichês, no sentido de perpetuarem como totalizações míticas 

certas funções que só parcialmente encobrem as multiplicidades urbanas [...], isso não 
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cancela o poder de síntese que elas contêm”. Vejamos então o papel dessas imagens 

para o discurso sobre a cidade. 

O Pão-de-Açúcar, desde os primórdios da colonização, é um marco natural de 

destaque na entrada da Baía de Guanabara, servindo de referência para os 

navegadores. De acordo com Silva (1999), produziu-se diversos discursos sobre o Pão- 

de-Açúcar ao longo do tempo: marco de fundação da cidade, marco natural da cidade, 

marco da história da terra, graças a sua formação rochosa primitiva originada do 

resfriamento do magma. Encontramos ainda sua silhueta rendendo ideias como duas 

mãos voltadas para o céu, numa posição de oração, constituindo uma referência 

religiosa. Tudo isso contribuiu para a monumentalização do Pão-de-Açúcar. 
 
Os discursos sobre o Pão de Açúcar tiveram os mais diferentes matizes, 
e contribuíram diretamente para a monumentalização desse objeto da 
natureza, e do espaço urbano do Rio de Janeiro. A intenção de 
monumentalizar se refere à preocupação em fazer recordar alguma 
coisa ao longo do tempo, transformando-a em elemento da memória 
social (SILVA, 1999, p.48). 
 

Sua paisagem se tornou verdadeiramente marca registrada da cidade com a 

construção do teleférico, em 1912, que trafega entre os morros, descortinando uma 

vista que exerce sempre fascínio entre cariocas e visitantes. 

 

 
Postal 48 – Caminho aéreo do pão de assuçar, s. a., s.d., ao redor de 1913.   

In: GORBERB (2002). 
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O teleférico55 foi uma obra de engenharia bastante arrojada para a época. O 

engenheiro Augusto Ferreira Ramos e o industrial Manoel Antonio Galvão, entre outros, 

formaram a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, responsável por 30 anos pela 

concessão para explorar o Pão de Açúcar através do teleférico. A Companhia contratou 

uma firma alemã para fornecer os equipamentos levados por operários que escalaram o 

morro da Urca e depois do Pão de Açúcar (Ibid). 

Na inauguração do primeiro trecho, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, a 

Companhia ofereceu um almoço e uma prévia do passeio à imprensa. Nesta ocasião, o 

diretor da Companhia realizou o seguinte discurso: 
 
Senhores representantes da imprensa – por ser a imprensa o órgão de 
opinião pública, órgão que sabe elevar assim como sabe deprimir, é que 
resolvemos convidar para verem e contarem ao público esta obra 
arrojada, este grande melhoramento para a nossa amada pátria, que 
felizmente hoje, devido aos esforços de seus filhos, tem progredido 
prodigiosamente, é uma jóia que todos admiram com entusiasmo 
(CARDOSO, 1912 apud Silva, 1999, p.50). 

 

As palavras “melhoramento”, “amada pátria”, “esforços de seus filhos” e “jóia” 

constituem o universo simbólico do momento vivenciado no Rio de Janeiro.  O 

“melhoramento” é sinal de modernização da cidade, outrora escravocrata; a “amada 

pátria” nos remete à necessidade da Primeira República de criar uma identidade do 

Brasil a partir da capital federal; o “esforços de seus filhos”, trata, na verdade, dos 

grandes feitos da engenharia nacional que resultam numa “jóia”, a cidade, lócus por 

excelência da modernidade (Ibid). 

O caminho aéreo seria na paisagem dos cartões-postais o símbolo da cidade 

moderna que, é entendida não apenas pelas ações humanas, mas pela relação dessas 

ações com o meio físico, ou seja, expressa a cidade, na medida em que representa 

urbanidades e, ao mesmo tempo, em que se apresenta enquanto obra da natureza.  

 

 

                                                 
55 Já no ano de sua inauguração, o caminho aéreo passou a ser chamado por “bondinho”, pelas pessoas 
da cidade, pois suas formas e cores pareciam com os bondes que circulavam pela cidade (SILVA, 1999). 
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Postal 4956 – Caminho Aéreo Pão d´assucar, s.a., s.d., ao redor de 1913. BN. 

 

 

Desta forma, Silva (1999) defende o Pão-de-Açúcar e o bondinho como um duplo 

monumento, o primeiro doado pela natureza, e o segundo fruto da intervenção humana. 

Ousamos acrescentar a essa reflexão de Silva (1999) nossa compreensão de que o 

Pão-de-açúcar e seu caminho aéreo são o exemplo da paisagem alemã em que 

homem e natureza constituem uma só imagem. Assim, mais do que um duplo 

monumento, a visão dessa paisagem única da cidade é capaz de moldar, no imaginário 

dos habitantes, representações de uma cidade maravilhosa. 

                                                 
56 No postal 51, temos ainda um registro histórico interessante: o prédio da Escola Militar visto de frente, 
na Praia Vermelha, lembrando que a Urca ainda não existia nessa época e tudo era conhecido como 
enseada de Botafogo.  
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Terminando de compor o cenário monumental do Rio, está o monumento do 

Cristo Redentor, sobre a montanha do Corcovado, inaugurado em 1931. Antes mesmo 

da construção da estátua, já havia uma estrada de ferro e o mirante no alto do morro, 

bem como um hotel e um restaurante. O Morro do Corcovado, portanto, já era um local 

de passeio das famílias tradicionais da cidade. 

Grinberg (1999) apresenta a estátua do Cristo Redentor com uma referência 

espacial da cidade dotada do sentido de celebrar, por um lado, o mito de origem da 

nação, o descobrimento da Terra de Santa Cruz e, por outro lado, construir um símbolo 

católico face à república laica, inventando o lugar da Igreja na vida nacional e 

republicana. 

Por isso, em 192257, o projeto do Cristo Redentor que sua origem com os 

jesuítas ganhou força, por ocasião da comemoração do Centenário de Independência. 

Nesse momento, a República precisava de um signo que marcasse a memória da 

cidade e do país, ao mesmo tempo em que a Igreja necessitava participar dessa 

República, pois pretendia estender suas bases em nível nacional (Ibid). 

Já que o monumento, nas dimensões do que se pretendia, possuía custos 

elevados, a solução encontrada foi projetá-lo enquanto “obra nacional”. Para isso, 

deveria ser erguido com a contribuição de todos, onde a Igreja foi utilizada para receber 

toda a arrecadação, irradiando a coleta para cada uma das dioceses brasileiras. Temos 

então, na construção do monumento do Cristo Redentor os termos católicos e 

brasileiros alternando-se nos discursos sobre a cidade, mas que possuem uma 

dimensão ainda maior: o país (Ibid). 

Contudo, se a origem do monumento baseia-se nas intenções religiosas, não 

tardou o mesmo a tornar-se um símbolo da cidade e um grande atrativo turístico por 

possuir uma vista deslumbrante de todos os seus ângulos. Segundo Mello (2003, p.68), 

o Cristo Redentor torna-se “um símbolo maior que supera a questão religiosa e 

representa, em qualquer parte do mundo, a ‘Cidade Maravilhosa’ de São Sebastião do 

Rio de Janeiro, plena de fé, magia e hospitalidade”. 

 

                                                 
57 Na verdade, a ideia da construção de uma estatua do Cristo Redentor é bastante anterior a 1922, 
desenvolver 
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Postal 50 – Cristo Redentor, s.a., 1932. AP. 

 

Desta forma, segundo Mello (op.cit, p.66), “a natureza e as obras do homem, no 

alto dessas elevações contribuíram, para forjar tais referências como símbolos da 

cidade do Rio de Janeiro”. Neste caso, é reafirmada no imaginário social uma 

representação da natureza que ressalta o orgulho pela beleza ímpar de sua cidade, 

construção humana capaz não só de dominar a grandiosidade da natureza, mas, 

sobretudo, de combinar-se a ela. 

Cercado pelo intenso verde do Morro do Corcovado, sendo visto de todos os 

pontos da cidade (ao menos quando a estátua foi construída), é, mais um ponto, 

juntamente com o bondinho do Pão-de-Açúcar, de onde se pode contemplar a natureza 

e a cidade (sendo considerado o mirante mais belo). Assim, o monumento ao Cristo 

Redentor se qualifica por ser uma obra de engenharia moderna que emite para quem o 

observa a imagem da cidade e sua representação de cidade maravilhosa. 

Segundo Mello (2002), é com a publicação do livro Rio: La Ville Merveilleuse, em 

1912, de Jeanne Catulle Mendes, que o apelido58 da Cidade Maravilhosa passa a tomar 

forma para a população.  

                                                 
58 Também se atribui a Coelho Neto, no jornal “A Notícia” de 29 de Novembro de 1908, no artigo “Os 
Sertanejos”, o apelido do Rio de Janeiro de Cidade Maravilhosa e, ainda, do mesmo autor, a publicação 
do Livro Cidade Maravilhosa em 1928, na verdade, um roteiro para filme. 
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O livro “La Ville Merveilleuse” reúne uma série de poesias sobre a 
estadia da poetisa durante novembro de 1911. A série obedece uma 
ordem que vai desde a sua chegada ‘Arrive dans la baie de Guanabara’, 
passando por ‘Salut’, depois menciona os passeios à beira-mar, a bélica 
das árvores, flores e orquídeas; a noite, ‘La bibliotheque’ até a sua 
despedida da cidade ‘adieu’.Todas exaltam a cidade esplendorosa, a 
beleza das paisagens da natureza, a luz do céu azul claro, o ar fresco e 
os momentos de contemplação vividos por Jeanne Catulle Mendes 
(ALMEIDA, 2008, p.22). 
 

Tal ideário se consolidará com a música de André Filho, lançada em 1934 

“Cidade Maravilhosa”. Em 1960, será aprovada a lei que definiu esta música como 

“hino” oficial da cidade, cujo refrão diz: “Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, 

cidade maravilhosa coração do meu Brasil”. 

Tomando a parte pelo todo, a cidade do Rio de Janeiro seria a síntese do Brasil 

republicano e moderno que os postais, mais de 30 anos antes do hino oficial, já 

tentavam expor através das lentes dos fotógrafos. A Cidade Maravilhosa, cheia de 

encantos mil, é aquela criada pelo progresso humano e sua técnica que transformou 

um meio hostil, pantanoso, mal-cheiroso, limitado por maciços, valorizando assim 

aquela deslumbrante imagem que nos arranca suspiros. 

A exuberância dos elementos naturais não toca ao observador pela sua 

magnificência, ou por seu romantismo, mas sim porque o prodigioso espetáculo natural 

é envolvido e dominado pela cidade do Rio de Janeiro. Se suas montanhas e seus 

mares existiam sempre, faltava naquele espaço o elemento integrador da ideia de 

paisagem na Alemanha do século XIX: o homem. 

Se foi o motivo edênico que definiu o Brasil a partir da sua natureza, a paisagem 

do Rio de Janeiro encanta pela apreciação das belezas urbanas e naturais, pois, para 

Jaguaribe (1998, p.170), “ao longe, entre o rolar dos bondes, avista-se a paisagem 

natural, a exuberância dos trópicos como moldura dos hábitos civilizados”. A paisagem 

é, pois, uma marca para o habitante dessa cidade que constrói o imaginário de cidade 

maravilhosa. 

Assim, a ideia de paraíso tropical no Brasil tem um de seus pilares no Rio de 

Janeiro e, ainda hoje, faz parte do imaginário urbano que contribui para a identidade 

carioca e, em nível nacional, para o orgulho de ser brasileiro. 
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Carvalho (1998) apresenta uma série de entrevistas realizadas, no Brasil inteiro, 

e, em especial, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma das perguntas pedia 

aos entrevistados que apontassem três motivos que os levassem a ter orgulho de 

serem brasileiros.  

Carvalho (1998) separou as respostas em vários grupos. No grupo “Natureza”, 

encontrou respostas como: natureza, natureza maravilhosa, paisagem, terra 

maravilhosa, terra santa, Amazônia, florestas, montanhas, pantanal, cachoeiras, orla 

marítima, o verde, o sol, ar puro, a fauna, a flora, aspecto geográfico, beleza física, 

beleza geográfica, beleza natural, beleza das praias, praias do Nordeste, país mais 

bonito do mundo, país abençoado, país belíssimo, fertilidade do solo, tudo que planta 

dá59, terra rica, país mais rico do mundo, riquezas naturais, riquezas minerais, país 

continental, extensão territorial, grandeza do país, grandiosidade, cidade maravilhosa, 

clima tropical, clima bom, não tem terremoto, furacão, tufão, vulcão, beleza do povo, as 

mulheres bonitas. 

Carvalho (1998) concluiu que, ao final do século XX, o motivo edênico ainda 

predomina entre os entrevistados que conseguem apontar alguma razão para seu 

orgulho, tanto na pesquisa nacional como na voltada para a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Independentemente das várias maneiras de tabular as respostas, o 

motivo edênico está sempre em primeiro lugar. 

Notemos que aparece o tema “cidade maravilhosa” neste grupo, ou seja, a 

cidade do Rio de Janeiro é um motivo para os entrevistados de terem orgulho de serem 

brasileiros. Outras respostas encontradas por Carvalho (1998) sobre o orgulho de ser 

brasileiro, mas que não foram classificadas por ele no grupo “Natureza”, são: ter 

nascido aqui, ser brasileiro, gostar do país, ter saúde, ser mulher, os estrangeiros 

adoram o Brasil, passear, Rio de Janeiro, Curitiba, o Cristo Redentor, a bandeira, a 

religião, a cerveja no fim de semana, lazer, ser feliz etc. 

 Nesse grupo de respostas, o Rio de Janeiro aparece a partir de um de seus 

maiores símbolos: o Cristo Redentor e reaparece enquanto imagem da cidade que 

remete a algum orgulho de ser brasileiro, assim como apareceu a cidade de Curitiba. 

                                                 
59 É interessante constatar que essa frase é uma repetição da carta de Pero Vaz de Caminha (apud 
Tufano, 1999) quando este ressalta as riquezas e potencialidades da terra: “aqui em se plantando tudo 
dá”. 
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 Em outra pergunta, pediu-se aos entrevistados para citar "Características do 

país" que incluíssem traços positivos não relacionados à natureza, isto é, pretendeu-se 

valorizar mais as conquistas humanas. Destacaram-se como respostas: ausência de 

discriminação racial, de terrorismo, de conflitos, de pena de morte, país hospitaleiro, 

paz, liberdade de opinião, de expressão, de religião, democracia, progresso, 

desenvolvimento, campanha da fome, campanha Viva Rio, o Plano Real, Carnaval, 

futebol, etc. Aqui, novamente, de maneira indireta, a cidade do Rio de Janeiro é 

colocada nas palavras progresso, Campanha Vivo Rio, carnaval e futebol e continua 

fazendo parte do orgulho de ser brasileiro, mas agora, pelas ações humanas. 

 Mais recentemente, a pesquisa da revista americana Forbes, em parceria com a 

Gfk Custom Research, perguntou a 10 mil pessoas, de 20 países diferentes, onde elas 

se imaginariam mais felizes. Concorrendo com Madrid, Barcelona, Sydney, Amsterdã, 

São Francisco, Roma, Paris e Buenos Aires, o Rio de Janeiro foi eleito à cidade mais 

feliz do mundo. 

 O prefeito Eduardo Paes, em entrevista ao jornal “O dia” sobre a vitória nesta 

pesquisa, resume a Cidade Maravilhosa: ”O mundo descobriu o que nós já sabíamos. 

Que outra cidade é capaz de reunir com tanta perfeição natureza e cultura e vida 

urbana?”. 

 Desta forma, para compreender a identidade de Cidade Maravilhosa é preciso ter 

em mente que: 
A cidade teria realizado o opus magnum de domesticação da natureza. 
O viver sofisticado da metrópole combinado à natureza apropriada e 
domesticada: [...] o Rio paraíso tropical permite explorar a natureza sem 
dispensar nenhum dos deleites da civilização, ao combinar o bucólico 
com a agitação e a adrenalina da vida metropolitana. Festas, música, 
dança na rua, sensualidade, etc. são alguns dos ingredientes que 
completam o “cardápio’ do Rio de Janeiro (LESSA, 2000, p.246). 

 

Os símbolos da beleza vinculados nos cartões-postais, ao participarem de um 

momento histórico de criação de uma identidade nacional, contribuíram na manutenção 

de uma memória social, para a identidade de ser carioca. Esses símbolos 

correspondem ao tema muito caro à geografia: natureza e cultura. 

 
 
 



 128

4 - CONCLUSÃO 
 
 

Ao interpretar a construção que se fez da imagem da Cidade de São Sebastião 

do Rio de Janeiro, o conceito de paisagem ligado às tradições do romantismo alemão 

muito nos serviu para compreender a paisagem dos cartões-postais como uma 

construção e reconstrução sobre a natureza atrelada aos valores culturais, sociais e 

ainda imateriais. 
Se a origem de tal conceito na pintura o restringiu às significações estéticas, as 

contribuições de Humboldt foram, para nós, fundamentais neste trabalho, ao considerar 

a arte como medição entre o real e o ideal, integrando ambos. Sua posição em 

determinado ponto da face da Terra, seu olhar observador, ao mesmo tempo romântico 

e científico, fez da paisagem muito mais do que um conceito essencialmente empírico; 

é, já, em sua origem, existência da dimensão subjetiva do homem, pois só se concretiza 

na medida em que é percebida. 

 Por isso, o conceito que tão bem se desenvolveu na Alemanha romântica integra 

homem e natureza para poder definir a Landshaft. Esse homem, em nosso trabalho, 

apareceu de várias maneiras para olhar a paisagem do Rio de Janeiro. Um olhar que 

não é neutro, pois o que vemos ora nos agrada, ora nos incomoda, mas a todo o 

momento participa da experiência estética e emotiva dos lugares. 

 Assim temos, em primeiro lugar, a seletividade do fotógrafo. Homem que se 

posiciona com seu equipamento moderno para captar a imagem da cidade por 

intermédio de técnicas. Sua fotografia atuou como produtora e mediadora de hábitos e 

comportamentos; divulgou eventos, reformas urbanas e estilos arquitetônicos na 

cidade, espaço privilegiado pelos fotógrafos. 

Em segundo lugar, a intencionalidade dos atores políticos, que, no período 

analisado, usaram a imagem da cidade como ponte para chegar a um ideário de nação 

republicana, nos moldes dos interesses capitalistas (evidenciada pela contração de 

Malta e Ferrez para fotografar o homem e sua obra e, posteriormente, o trabalho de 

ambos reproduzido enquanto cartão-postal).  



 129

E, por último, o homem citadino, que qualificou e legitimou a cidade através dos 

seus usos. Esse mesmo homem, ao colecionar cartões-postais, criou um meio de 

preservar a memória, de pesquisar a história, de estudar a geografia e de vivenciar os 

usos e costumes das diferentes épocas. Ou seja, nosso objeto de estudo, o cartão-

postal, foi um veículo apropriado para informar sobre a cidade, sobretudo em sua época 

áurea, nas primeiras décadas do século passado. 

 Fonte iconográfica que nos atualiza de um passado através das formas espaciais 

que, para Ferrara (1988), são a linguagem não-verbal que se auto-anuncia através de 

seus índices. Neles, estamparam-se fotografias diversas, seleção de ângulos, 

alternativas e possibilidades, sendo, portanto, a própria escolha no ato de fotografar, 

índice do significado urbano. 

 Deixamos a “fotografia falar”, entendendo que toda produção humana é ao 

mesmo tempo material e simbólica, em nosso caso, tripla produção: a da fotografia, a 

dos cartões-postais e a da paisagem. 

 Avançamos assim para um estudo da geografia do passado da cidade para além 

da compreensão dos fixos e fluxos de outrora, como sugeriu Abreu (1998), quando 

propôs o estudo das formas não espaciais como aquelas que dão conteúdo às formas 

morfológicas, não sendo possível compreender uma sem a outra. Podemos dizer, 

então, que as formas espaciais são também formas simbólicas ou símbolos, sujeitas a 

diferentes interpretações, variando entre os grupos sociais que atribuem seus 

significados. 

 Rompendo com a ortodoxia da ciência acreditamos ter enriquecido a pesquisa 

com as diferentes contribuições de saberes, em especial a semiologia. A mistura de 

matrizes conceituais aqui realizada visou comungar com as perspectivas mais recentes 

de que não existe unicidade científica. 

 Nossa semiologia dos cartões-postais não se limitou apenas à análise do visível, 

mas também do seu sentido, da percepção das marcas visuais que se quis provocar à 

medida que os postais circulavam como meio rápido e mais econômico para a 

comunicação e, ainda, como objeto de colecionadores. Desta forma, “a experiência da 

cidade passa-se às diferenças entre visualidade e visibilidade, passa-se da cidade ao 
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lugar, e de uma semiótica visual da cidade à semiótica do lugar” (FERRARA, 2003, 

p.124). 

 O “ver” a cidade e o “viver o ver” a cidade se completaram na elaboração de uma 

identidade de cidade maravilhosa que valoriza o ser no lugar que, a partir da década de 

1920, e, mais especificamente, no Estado Novo, somar-se-á aos atributos de ser 

carioca como um tipo humano que encerraria em si o povo brasileiro. Assim, na 

continuidade da construção da identidade carioca, a cidade dos moldes franceses se 

fixa como imagem própria e na sua característica sociológica de mistura de raças. Nas 

palavras de Lessa (2000, p.271):  

 
O Estado exalta o Rio popular como laboratório musical e cênico; 
trabalha a idéia do Rio com gente linda, morena, cordial e alegre. Ou 
seja, é na identidade de uma metrópole cosmopolita e maravilhosa que 
se inclui o carioca igualmente com uma imagem encantadora. Seguindo 
as representações simbólicas referentes à cidade, o carioca será 
idealizado como uma “sublimação combinada de tropicalidade com 
civilização. 
 

 A identidade social é feita de afirmativas e negativas diante de certas questões e, 

os signos dos postais, circulando entre colecionadores por todo o Brasil, compuseram 

um imaginário sobre o Rio de Janeiro que permitiu a visibilidade da cidade, carregada 

de sentido, tanto para o habitante quanto para o colecionador e, mais tarde, para o 

turista. 

 A imagem dos postais corresponde ao instantâneo da fotografia, bem como à 

falsa impressão de se estar “aprisionando” a realidade. Além disso, podemos dizer que 

também atua para uma publicidade da cidade pelos seus espaços públicos. Enquanto 

constatação daquilo que se vê, a imagem interage com o imaginário no campo da 

percepção, sendo este estimulado ou desencadeado pelos sentidos atribuídos a 

imagem. 

 A partir dos significantes dos postais - a praia, a palmeira, os edifícios, os jardins 

e as ruas – produziu-se significados atrelados à noção de paraíso e progresso que, por 

sua vez, interligando-se, de diversas maneiras, resultaram na compreensão de uma 

cidade que, em síntese, em um primeiro momento, pretendia ser o reflexo da 

modernidade e do progresso nos mesmos moldes da cidade de Paris. Contudo, sua 
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tropicalidade e a maneira pela qual esta foi vivida e interpretada, ofereceu a 

possibilidade da cidade moderna com signos próprios, de maneira a ser mais do que a 

“Paris dos Trópicos”, pois a relação única entre o homem e a natureza fez dela a 

Cidade Maravilhosa. 

 A paisagem da cidade, portanto, não foi apenas o resultado da construção 

mental dos indivíduos em sua relação com a natureza, mas também o produto das 

representações coletivas, fazendo parte de um sistema identitário que não pode ser 

reduzido à materialidade do mundo físico. A paisagem, pois, conforme exposto por 

Duncan (2004), deve ser assumida como um dos elementos centrais da cultura. “A 

paisagem encontra-se, algumas vezes, valorizada por si mesma - deixa de ser somente 

uma expressão da vida social, toma uma dimensão estética ou funda a identidade do 

grupo. Serve para exprimir sonhos” (CLAVAL, 1999, p.295). 

 Por fim, os postais, na sua dimensão histórica, tocam o passado, que é um 

aspecto importante da singularidade das cidades, sendo, de acordo com Abreu (1998, 

p.10) “a memória urbana hoje um elemento fundamental da constituição da identidade 

de um lugar”. Mais do que a memória da cidade, lembranças eternizadas na paisagem, 

os cartões-postais, contribuíram para o desenrolar de uma corrente de pensamento 

contínuo que se estendeu pelos braços do imaginário social, para a formação da 

memória urbana. A fotografia conservou a memória da cidade que retifica a sua 

condição de “maravilhosa”, deixando de fora tudo aquilo que não contribuía para esse 

padrão.  

Fixos, fluxos, ideias, valores, simbolismo, tudo isso foi, no período de 1900 a 

1935, incorporado pelas imagens dos postais, nos ajudando, hoje, a contar uma história 

da cidade e uma geografia de suas formas simbólicas. A dimensão universal do Rio de 

Janeiro, experimentada durante a Primeira República deu a cidade o elemento 

necessário para a sua dimensão singular. Espaço de sentido, história, geografia e 

memória se entrelaçam numa trama da ação humana sobre o meio físico. 
 
natural e social se mesclam pois, intricadamente no Rio de Janeiro. 
Embora essa característica não seja só sua, ela adquire tonalidades 
bem marcantes em terras cariocas. Está presente, por exemplo, na 
beleza indiscutível de sua paisagem, tão decantada por viajantes 
cientistas e poetas do presente e do passado, e revela-se também nos 
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hábitos, na música, nos valores, e mesmo nos preconceitos de seu 
povo; na sua cultural, enfim (ABREU, 1992, p.7). 
 

O sonho da candidatura do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 

2004 e, novamente tentativas para 2012 e 2016, fizeram reacender as representações 

do passado da cidade. De tempos em tempos, seja por ações estritamente políticas e 

econômicas, seja pela necessidade de auto-estima, como desenvolvido por Lessa 

(2000), ou mesmo pelas práticas sociais de hoje, como, por exemplo, os aplausos no 

pôr-do-sol na praia de Ipanema, ou para o bondinho que passa no alto dos Arcos da 

Lapa; a ideia de Cidade Maravilhosa se refaz e revigora a imagem da cidade e do 

cidadão carioca. 

Há muitas variações no modo de ver a cidade. Aquelas que tratam do aspecto 

representacional inevitavelmente dela selecionam algum aspecto ou parte. Por essa 

razão, constitui-se um problema concluir um trabalho de aplicação de conceitos da 

semiologia icônica, pois temos sempre a impressão de que faltou algum ponto a ser 

abordado. Desta forma, concordamos com Chamarelli (2000, p.108) “a polissemia da 

imagem dá margem às múltiplas hipóteses que vão sendo construídas, desconstruídas 

e reconstruídas”. 

O que conseguimos abordar neste trabalho foi considerar a paisagem um olhar 

cultural e, por conseqüência, a imagem fotográfica dos cartões-postais como símbolos 

da cultura. Outras possibilidades de estudos futuros podem e devem ser exploradas, 

por exemplo, buscar a compreensão da imagem da cidade através de suportes de 

análise variados relacionados às práticas culturais: o cinema, a música e a literatura, 

entre outras. 

No futuro, tornam-se possíveis novos trabalhos sobre a imagem da cidade 

através de outras matrizes conceituais, como a história da arte, brevemente 

apresentada por nós no capítulo 2. E, ainda, enfoques diferenciados sobre as imagens 

produzidas pelos cartões-postais, como a criação de uma cidade com “vocação” 

turística, ou a apropriação das imagens público para a divulgação de uma ideia de 

cidade republicana e cosmopolita aqui vista num segundo plano de análise, podendo 

ainda ser bastante explorada. E possível também realizar comparações entre cartões-

postais de outros Estados brasileiros com o Rio de Janeiro, na construção da imagem 
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de Brasil. Nesse aspecto, seria bastante interessante analisar os postais da cidade de 

São Paulo que a partir da década de 1930 advoga para si o papel de centro econômico 

do país. 

Esperamos que esta pesquisa possa ter contribuído com mais uma interpretação 

sobre a cidade do Rio de Janeiro, através das bases conceituais da geografia cultural. 

Longe de uma conclusão definitiva, gostaríamos de acreditar que apresentamos a 

imagem da cidade por meio de códigos do espetáculo, de seus símbolos da beleza - 

paraíso e progresso - que reproduziram nos cartões-postais um cenário ideal, onde se 

mostraram também ações sobre a cidade. Em suma, a visão da paisagem, poderá, 

muitas vezes, influenciar, ou mesmo, determinar, o tipo de uso a que determinado 

espaço urbano será destinado. 
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