


"Correspondências"
AÇÃO EDUCATIVA

• O projeto "Correspondências" foi preparado especialmente para as atividades
educativas integradas à XXX Semana Cultural Marcello Grassmann - edição 2022 em São
Simão.

3.729
Esse é o número de documentos digitalizados.
São catálogos de exposições que datam e revelam artistas do circuito das artes da época,
documentos pessoais do artista e, claro, correspondências. São cartões postais de viagens
e cartas com conversas com amigos e familiares..
Aproximadamente 200 itens serão exibidos em nosso site como parte das ações educativas
integradas à exposição na Casa de Cultura Marcello Grassmann em São Simão, cidade
natal do artista.
Esse projeto aconteceu com o incentivo do ProAC 2021 e faz parte das ações educativas
como forma de difusão e incentivo à pesquisa das artes gráficas brasileiras. É para isso que
existe o Núcleo de Estudos Marcello Grassmann.



• Cartas, cartões postais, matérias de jornal e documentos pessoais do artista Marcello
Grassmann serão exibidos no site do Núcleo e 20 impressões serão exibidas e farão parte
do acervo permanente da Casa de Cultura Marcello Grassmann em São Simão.

AÇÃO EDUCATIVA

O objetivo da ação educativa para este projeto é criar, junto aos estudantes, a
`'correspondência" entre as formas de comunicação à distância atuais, como por exemplo o
envio de mensagens instantâneas, e a maneira como essa prática se iniciou no passado
através da história dos Correios, dos selos e dos cartões postais.



DE QUE FORMA?

● 1º Momento:

Conversa sobre os aplicativos, mídias sociais e correio eletrônico. Como e porque são
utilizados e para qual finalidade cada qual é escolhido quando desejamos nos comunicar
com uma ou mais pessoas ao mesmo tempo.

● 2º Momento

Apresentação aos alunos dos meios de se corresponder no passado:

História do Correios

Desde as primeiras civilizações, as pessoas
estudavam meios para facilitar as trocas de
informação entre si, em especial as informações
secretas e políticas, que escondiam dados
importantes.



Egito
As cartas de Tell el-Amarna

As 382 cartas descobertas em Tell el-Amarna foram
classificadas por Jorge Alexandre Knudtson e se mantêm
assim até os dias atuais. Knudtson organizou as cartas em
dois grandes grupos: aquelas enviadas pelos grandes reinos
da época e aquelas enviadas pelos vassalos das
cidades-Estado de Canaã. As primeiras cartas tratam da
relação entre o Egito e a Babilônia. (por volta do séc. XIV
a.c.)

Pérsia

Na Pérsia antiga, em 500 a.C., surgiu o
primeiro “correio” eficiente do mundo.
Havia centenas de postos espalhados
por todo o reinado e os mensageiros
montados à cavalo iam de um posto a
outro levando as mensagens. A origem
do termo “postar” remonta a ação dos
mensageiros de levar as cartas de
posto em posto.

França



O sistema postal em que qualquer pessoa pode enviar um documento a outra pessoa é
uma invenção do monarca Luís 14. Implantado na França em 1653, esse serviço foi criado
para facilitar a comunicação entre os parisienses. Uma distância de até 250 km demorava
cerca de 2 dias para ser percorrida e fazer com que a mensagem chegasse ao seu
destinatário.

Pombo-correio
De todas as formas de correio existentes, a mais fascinante sempre
foi a dos pombos-correios. Treinadíssimos e com grande
capacidade de localização, esses animais atingem 70 km/h e levam
mensagens amarradas nos pés. Foram usados desde a época dos
faraós e ainda hoje existem competições para demonstrar as
habilidades dessas aves.

1ª Carta do Brasil

A necessidade de estabelecer correios no Brasil
foi sinalizada ao governo português logo em
abril de 1500, quando Gaspar de Lemos
entregou ao Rei D. Manuel a primeira carta
vinda do Brasil, escrita por Pero Vaz de
Caminha, por ocasião do “descobrimento”.

Fundação dos Correios no Rio de Janeiro



No reinado de D. Afonso VI de Portugal, o Regimento de 25 de janeiro de 1663 nomeia o
Alferes João Cavalleiro Cardozo para o cargo de Correio da Capitania no Rio de Janeiro],
criando oficialmente o serviço postal no Rio de Janeiro (e no Brasil). Nesse dia é
comemorado o aniversário dos Correios e também o Dia dos Carteiros. Para homenagear o
tricentenário foi lançado selo postal comemorativo em 25 de janeiro de 1963.

História dos Selos
O primeiro selo reconhecido oficialmente
pelos historiadores surgiu na Inglaterra em
1840. Naquela época, enviar cartas era um
processo caro e demorado. Como hoje em
dia, as tarifas eram calculadas de acordo com
o peso da correspondência e da distância até
o destinatário. Entretanto, antes de receber
sua carta o destinatário precisava pagar pelo
serviço – e muitos se recusavam a fazer isso,
causando prejuízo aos correios. Por isso, em
1840, na Inglaterra, foi criado o primeiro selo,
conhecido como Penny Black, um pequeno
papel auto-adesivo colado ao envelope que
comprovava o pagamento por parte de quem
tivesse enviado a carta.

Primeiro selo do Brasil

O Brasil é considerado o segundo país do mundo a
adotar a emissão de selos: o conhecido selo
“Olho-de-Boi” completou 160 anos no dia 1º de agosto
de 2022.
Os selos também são colecionados, essa prática é
conhecida como filatelia.
Criação do cartão-postal



As origens do cartão-postal remontam ao século X, com
os cartões de felicitações enviados pelos chineses. No
ocidente, esse costume difundiu-se a partir da década de
1450, na região do Alto Reno. O cartão-postal, tal como o
conhecemos hoje, foi inventado pelo prof. Emmanuel
Hermann e lançado em 1º de outubro de 1869 na Áustria,
sendo reservado apenas às mensagens escritas. O
sucesso foi tal que, antes do final do ano, haviam sido
vendidos mais de 1.400.000 correspondez karten!

Foi no ano seguinte, contudo, que surgiu a primeira série
de postais ilustrados, com temas militares, concebida pelo
francês Léon Besnardeau para atender aos numerosos
soldados acantonados na região da Bretanha.

● 3º Momento

Abordaremos a importância do patrimônio cultural e preservação da memória:

- Como costumamos preservar nossa memória?
- Em nossas casas temos fotos de pessoas que já partiram, cartas antigas, ou ainda

lembrancinhas de lugares onde já estivemos?
- Você coleciona algo? Qual história cada item de sua coleção te lembra?

A Casa da Cultura Marcello Grassmann e o Núcleo de Estudos Marcello Grassmann
preservam a obra e também a memória do artista através de documentos e
correspondências afetuosas entre familiares e outros artistas que conviveram e trocaram
idéias. Agora a Casa da Cultura também conta com uma exposição permanente, além das
obras já existentes, de cartas, cartões postais, recortes de matéria de jornais de São Simão,
do Brasil e de diversos países por onde suas obras passaram.

Alguns dos itens da  nova exposição de documentos :

IMAGENS E DESTAQUES DE TRECHOS DE CARTAS E TEXTOS DOS JORNAIS









Atividade com cartões postais

Texto do cartão postal acima:
“Mamãe
Estou muito bem aqui em Roma e muito saudoso também de vocês.
As cartas aqui custam para chegar e queria que vocês não deixassem
de me escrever. Estou vendo um jeito de mandar um presente para
vocês. O frio aqui não tem sido demais e tenho boas acomodações
com aquecimento. Já escrevi uma carta receberam? Já recebi na
embaixada as primeiras mensalidades. Mande notícias. Um abraço
para a senhora e para o Rico e o Roberto. Do filho Marcelo”



O cartão-postal escolhido por Marcello traz a imagem de um artista italiano que, com
certeza, foi uma de suas inspirações na técnica de gravura em metal. O artista Giovanni
Battista Piranesi nasceu em Mogliano di Mestre, perto de Veneza, em 1720 e morreu em
Roma em 1778. Foi arquiteto, arqueólogo, teórico, decorador de interiores, designer de
mobiliário e, para além de ter inovado a riqueza de detalhes até ultrapassar o próprio
gênero, é  um dos maiores expoentes da gravura européia.

Agora vamos criar nosso próprio cartão postal

- O cartão que os estudantes receberam possui um detalhe de uma das obras de Marcello
Grassmann. Como o próprio significado da palavra “correspondência” traz a ideia de estar
em harmonia com(...), concordar com(...) ou responder para(...), o desenho que farão a
partir do detalhe é uma forma de se corresponder com o próprio artista colocando cada qual
seu ponto de vista, portanto nenhum será igual ao outro, a não ser pelo detalhe do desenho
de Marcello Grassmann. É para soltar a imaginação! Usar lápis de cor, canetinhas, giz de
cera, enfim qualquer material para desenhar e colorir, e se divertir!



- Além de se corresponder com a obra do próprio artista através do desenho, o estudante
também irá se corresponder com um colega de outra escola, ou até mesmo de outra sala,
que por sua vez estará criando seu desenho a partir do mesmo detalhe. No verso do cartão,
o estudante poderá contar ao colega o que está achando da experiência e quais foram as
ideias que teve para fazer o seu próprio desenho.



Dicas:
- No lado esquerdo escreva sua mensagem. Ela deverá ser curta para caber nesse espaço,
como uma mensagem que se manda por whatsapp, facebook ou instagram;
- No lado direito escreva o nome e o endereço do estudante da outra escola ou a sala (se o
colega for da mesma escola) com quem irá trocar cartões postais;
- Cole o selo no desenho do quadradinho que está no topo do lado direito, comprovando o
pagamento para que a carta seja enviada pelos Correios.

Fato interessante: O cartão postal é uma carta aberta, como um post na internet, todos
poderão ver seu desenho e mensagem enquanto estiver a caminho do destinatário.

Pós-atividade:
Depois que receber seu cartão-postal, visite a exposição na Casa de Cultura e procure o
detalhe do desenho do Marcello entre os documentos e obras expostas. Ao final da visita
participe da exposição dos postais colocando o seu no varal do jardim.



Detalhamento da atividade:
Fica a critério do educador como irá organizar essa atividade. Sugerimos que estes se
organizem em duplas de professores cujas salas de aulas possam ser do mesmo ciclo da
mesma escola ou de escolas diferentes. O importante é trabalhar com a mesma quantidade
de alunos em ambas turmas para que todos os alunos possam enviar e receber um cartão
postal.
Atividade em sala de aula:
1. Introdução aos alunos sobre o projeto "Correspondências" com o material aqui
apresentado;
2. Acesso à nova seção Arquivo- do site do Núcleo;
3. Distribuição do Kit para o aluno contendo: 01 cartão postal, 01 selo, uma Autorização de
Uso de Imagem, uma etiqueta com o nome e endereço do destinatário (feita pela
professora).
4. Desenho e escrita no cartão postal;
5. Colagem do selo;
6. Envio correios (aqui cabe ao professor decidir o encaminhamento, podendo os alunos
serem estimulados a ir aos Correios ou elegendo um representante de classe para tal
atividade);
7. Registros fotográficos
8. Visita à mostra expositiva na Casa de Cultura (abertura dia 24 de setembro das 10 às
16hs).

A organização da data e envio das correspondências será realizada pela própria professora
durante o mês de setembro, quando acontece a exposição Núcleo e a Mostra Expositiva na
Casa de Cultura Marcello Grassmann.
Para dar suporte e organização dessa ação educativa, o Núcleo convidou a professora
Alessandra Pretel e para apoio de produção, Adriana Pretel.



LINKS / FONTES

https://super.abril.com.br/comportamento/correio/

https://www.correios.com.br/educacao-e-cultura/saiba-mais-museu-correios

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/

https://www.catalogodasartes.com.br/

Livro:
Administração Pública no Brasil: Uma breve história dos correios
João Pinheiro de Barros Neto
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https://www.correios.com.br/educacao-e-cultura/saiba-mais-museu-correios
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://www.catalogodasartes.com.br/

