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Introdur;;iio 

A proposta que apresentamos constitui urn regresso a Exposic;ao do Mun
do Portugues, realizada pelo Estado Novo em Lisboa, em 1940, depois de em 
Marc;o de 1938, em nota oficiosa, Salazar a ter anunciado e projectado nos 
seus aspectos fundamentais. Deveria ser constitufda por urn conjunto de ex
posic;5es nacionais, aberta a colaborac;ao internacional: uma exposic;ao de ca
nicter historico, outra de caracter etnografico e ainda uma exposic;ao sobre as 
realizac;5es do Estado. Acabou, todavia, par se realizar uma unica exposic;ao, 
compreendendo as varias dimens5es referidas. De fara do palco geral da 
grande exposic;ao ficou a exposic;ao de arte portuguesa, que ocorreu no espa
c;o autonomo do Museu Nacional de Arte Antiga. 

Erguida nos terreiros que circundam 0 Mosteiro dos Jeronimos e 
espraiando-se ate ao Tejo, a Exposic;ao do Mundo Portugues ocupou a Prac;a 
do Imperio e teve como limite, a nascente, a Prac;a Afonso de Albuquerque e, 
a poente, a manuelina Torre de Belem, numa extensao de 560 mil metros qua
drados (Barros, 1996: 326). A exposic;ao viria a ser 0 expoente apoteotico dos 
valores marcantes do Estado Novo, coroando a empresa dos centenarios da 
fundac;ao e da restaurac;ao da nacionalidade e comemorando oito seculos de 
independencia do pafs (1140) e tres da independencia reconquistada (1640), 
com referencias tambem ao quarto centenario, que representava, na expres
sao de JUlio Dantas, presidente da Comissao Executiva da Exposic;ao, « 0 fas
tfgio do Imperio», fixado em 1540. Centrando-se no tempo historico portu
gues, mas igualmente no seu «espac;o imperial», a exposic;ao percorreu as 
epocas medieval, imperial e brigantina, e resultou numa majestosa realizac;ao 
da «polftica do espfrito», apregoada desde 19331, que exaltava 0 «mundo 
portugues» como urn oasis de paz, urn oasis que todavia Saint-Exupery, na 
sua Lettre a un otage, descreveu como uma «especie de parafso claro e triste»2. 
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Os postais da Exposi(:tio 

Tendo durado quase meio ano, a Exposi<;ao do Mundo Portugues e reco
nhecida como a maior alguma vez realizada em Portugal ate a Expo 98. Tal
vez por isso, alem dos diversos materiais grMicos que a terao divulgado, a 
exposi<;ao foi tambem 0 pretexto para uma edi<;ao de centenas de postais 
ilustrados. Com efeito, toda a exposi<;ao esta documentada em fotografias 
reproduzidas neste privilegiado meio de comunica<;ao das primeiras deca
das de 1900. Em representa<;oes que fixaram uma imagem das varias identi
dades locais, «do Minho a Timor», passando pela America, Africa e Asia, a 
exposi<;ao, temporaria por defini<;ao, perpetuou-se assim em figuras que 
pretendiam, por outro lado, definir 0 global portugues da prime ira metade 
do seculo XX. Do tra<;o das casas as tonalidades da pele e a toponimica das 
mas, pra<;as e pavilhoes, todas as varia<;oes culturais da grande aldeia colo
nial do mundo portugues estao registadas a preto-e-branco, as cores com 
que se ilustrava a frente dos bilhetes-postais, numa idade de ouro deste 
meio de comunica<;ao em Portugal. Para a reflexao que aqui apresentamos, 
examinamos uma amostra de 70 exemplares de uma colec<;ao que registou 
cerca de 400 postais. Com urn olhar historiogrMico e socio-antropologico, 
buscamos nestes registos arquitectonicos, geogrMicos e etnogrMicos uma 
leitura do modo como 0 postal enquanto suporte se prestou a expansao de 
uma identidade particular na his tori a do pais, a de uma na<;ao grande e di
versa, imperial e imponente. 

Na verdade, a exposi<;ao constituiu uma gigantesca reconstitui<;ao his tori
ca em material efemero (estuque, madeira, estmturas plasticas), tendo sido ai 
reinventadas as tradi<;oes de oito seculos da vida nacional. Tratou-se de pro
damar bern alto no mundo a grandeza de urn «pais uno, multi-racial e pluri
continental». Ora, para a concretiza<;ao desse objectivo, havia que mobilizar 
os sfmbolos e as narrativas adequados, dado 0 facto de a historia nunca falar 
por si propria. Na Exposi<;ao do Mundo Portugues reinventou-se, pois, uma 
historia para falar pela identidade nacionaP. 

Uma das imagens fortes da propaganda salazarista consistia na projec
<;ao do mapa das colonias africanas sobre a carta da Europa para demons
trar que «Portugal nao e urn pais pequeno». 0 mapa, da responsabilidade 

Ilustra<;ao 1: Postal que reproduz 
mapa promovido pelo Secretaria
do da Propaganda Nacional 

do Secretariado da Propaganda N acio
nal, apareceu pela primeira vez na Ex
posi<;ao Colonial, organizada em 1934 
no Porto, tendo sido comissario-geral 0 

tenente Henrique Galvao, tambem co
missario da sec<;ao Colonial da Exposi
<;ao de 1940. Este mapa seria utilizado 
durante quarenta anos como li<;ao de 
historia, fosse para consumo interno, 
fosse para exprimir a imagem de Portu
gal no estrangeiro. Vimo-Io, entao, nas 
escolas do pais, como 0 vimos igual
mente em ac<;oes de propaganda, no
meadamente sob a forma de postal ilus-

a 



o «mundo portugues» da Exposi~ao de 1940 

trado, editado pelo Secretariado da Propa
ganda Nacional4. 

A colec<;ao de postais a que nos reporta
mos coincide bem com 0 proposito de «exi
bin> um pais maior do que as suas fronteiras 
terrestres na Peninsula Iberica. Alias, a pro
pria exposi<;ao tera sido uma «demonstra<;ao 
animada» da ideia que se desenhou sobre 
este mapa. Nas imagens que agora observa
mos identificamos uma diversidade que, 
com efeito, so ficticiamente podemos imagi
nar a coabitar na entao metro pole do impe
rio. Ora, este intuito de difundir tal imagem 
de um pais que nao se reconhecia como pe
queno daria entao origem a um conjunto de 
bilhetes-postais, editados em duas series, 
pelo menos, uma em portugues, outra em 
ingles, constituida cad a uma por cerca de 
quatrocentos postais5, que reproduzem foto
grafias a preto-e-branco. 

Da amostra referida para efeitos deste tra
balho, um conjunto de trinta e cinco postais 
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Ilustra~ao 2: Postal nO 32 da 
colec~ao, onde se exibe 0 Pa
drao dos Descobrimentos e a 
nau Portugal 

apresenta as coqueluches da exposi<;ao, designadamente a nau Portugal, 
ancorada no Tej0 6, que era a imita<;ao de um galeao da carreira da india, 
do seculo XVII, e 0 Padrao dos Descobrimentos, um monumento sobrancei
ro ao Tejo, em forma de quilha, com 0 Infante D. Henrique ao leme, uma 
obra do arquitecto Cottinelli Telmo, com baixos-relevos de guerreiros e na
vegantes, talhados pelo escultor Leopoldo de Almeida7. 

Apresentam tambem os pavilh6es, um a um: os cinco pavilh6es da sec<;ao 
de Historia, a saber, Funda<;ao, Forma<;ao e Conquista, Independencia, Des
cobrimentos (do arquitecto Pardal Monteiro) e «Esfera dos Descobrimentos», 
o Pavilhao dos Portugueses no Mundo (do arquitecto Cottinelli Telmo), com 
a famosa estatua da Soberania, de Leopoldo de Almeida, 0 Pavilhao de Hon
ra e de Lisboa (do arquitecto Cristino da Silva), 0 Pavilhao da Coloniza<;ao 
(do arquitecto Carlos Ramos), 0 Pavilhao do Brasil (do arquitecto Raul Lino), 

Ilustra~ao 3: Postais n.'" 1, 21, 22 e 43, representando 0 Pavilhao da Funda~ao, 0 Pavilhao 
da Ouriversaria, a Porta do Pavilhao da Honra e 0 Pavilhao do Brasil respectivamente 
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Ilustrac;:ao 4: Postais n.OS 6, 9, 25, 35, 49 e 106, representando 0 Pavilhao dos Portugue
ses no Mundo, 0 Pavilhao da Colonizac;:ao, 0 Pavilhao Etnografico, 0 Pavilhao de Lis
boa, 0 Pavilhao dos Descobrimentos e 0 Pavilhao da Cac;:a, respectivamente 

o Pavilhao EtnogrMico, 0 Pavilhao da Vida Popular (dos arquitectos Veloso 
Reis e Joao Sim6es), 0 Pavilhao da Ourivesaria, a Casa de Santo Ant6nio. E 
sao muitas as vistas parciais da exposi<;ao: com uma fixa<;ao obsessiva na nau 
Portugal enos dois maiores pavilh6es, 0 dos Portugueses no Mundo e 0 de 
Honra e de Lisboa. Nas vistas parciais inscreve-se tambem a rua Seiscentista. 
Cerca de duas de zenas emeia depostais incidem sobre 0 Jardim Colonial, 
com pavilh6es que representam cada uma das co16nias .e com aldeias indige
nas, onde habitantes das co16nias, vindos expressamente para a exposi<;ao, 
exprimem «urn conjunto de tipos humanos caracteristicos de varias regi6es 
do Imperio» (Joao, 2002: 471) e figuram a vida e os usos quotidianos dessas 
longinquas possess6es portuguesas8. Os restantes dez postais sao sobre al
deias portuguesas, do Minho ao Algarve (do arquitecto Jorge Segurado). 
Tambem para estas aldeias foram trazidos habitantes das varias regi6es do 
pais, que ficcionavam urn quotidiano rural e genulno. 

Nao sabemos nada sobre a circula<;ao destes postais nem lhes vim os quais
quer referencias na bibliografia consultada. Conhecemos todavia 0 editor: 
Edi<;6es Pujol. Sabemos que foram editados em Portugal. 

Existe ainda nos postais a referencia a urn nome, Leonar, e a urn numero 
de ordem. Desconhecendo qualquer outra significa<;ao para este nome, 

sup6e-se que se trata apenas da 

Ilustrac;:ao 5: Imagem do verso-tipo destes 
postais 

identifica<;ao do material fotogra
fico utilizado9. 

Em 1940, 0 postal vivia ainda 
em Portugal uma idade de ouro. 
Sabemos, alias, como essa idade 
esta associada as grandes exposi
<;6es industriais, comerciais, colo
niais e etnogrMicas (Mourao et 
alii, 1998), mas tambem a necessi
dade de contacto num pais ainda 
muito pouco alfabetizado. De 
acordo com John Fraser, 0 appeal 
dos postais ilustrados cresceu 
precisamente gra<;as ao seu «uso 
para comemorar as exposi<;6es in

ternacionais que eram uma particularidade do seculo XIX» (Fraser, 1980: 39). 
No entanto, apesar do seu sentido comemorativo, estes postais em particular, 
os postais da Exposi<;ao Portuguesa de 1940, nao parecem declaradamente 
turisticos, «postalizados», para utilizarmos uma expressao de Ant6nia Birn-
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baum (1997). Sao todos de vistas exteriores: a arquitectura das casas e dos pa
vilh6es; a projeo;ao de ruas e de jardins, os efeitos decorativos. Por outro la
do, a fotografia a preto-e-branco e a pose para a fotografia de indfgenas das 
colonias fazem-nos lembrar mais 0 usa etnognifico da fotografia e do postal, 
pelo academismo e a solenidade, do que 0 consumo turfstico. Alias, quase 
nao temos nos postais os visitantes da exposi~ao. E os que aparecem, excep
tuando 0 postal relativo ao Pavilhao de Macau, aparecem em plano secun
dario. Dado 0 caracter academico e solene da exposi~aolO, houve a prindpio, 
alias, alguma dificuldade em ganhar a adesao do publico. Mas esse diffcil co
me~o foi vencido, tendo passado pela exposi~ao tres milh6es de pessoas, des
de a sua inaugura~ao a 23 de Junho de 1940 e 0 fecho a 2 de Dezembro do 
mesmo ano (Barros, 1996: 326). 

Alvas paredes de ediffcios de linhas rectas e austeras, majestosas torres a 
terminarem em estrela, ediffcios decor ados com uma profusao de cruzes de 
Cristo (sfmboloda fe crista) e esferas armilares (sfmbolo do imperio desde D. 
Manuel), esplendidos arcos ogivais, constitufam, no seu academismo e clas
sicismo, a «grande fachada de uma nacionalidade», «aquilo que se ve la de 
fora ... », como dizia Salazar, em 1933, ao inaugurar 0 Secretariado da Propa
ganda Nacional, assim respondendo a necessidade de 0 Estado Novo orga
nizar, «pela imagem e pelo numero» uma actividade de propaganda das rea
liza~6es nacionais, ou seja, uma «polftica do espfrito» (Salazar, 1935: 262). 
Com razao disse Armando de Castro, comissario-geral da Exposi~ao, no dis
curso de abertura: 0 estilo plastico da exposi~ao constitufa uma «fusao de 
motivos modernos e da hieratica presen~a da tradi~ao historica e arquitecto
nica do Passado», com 0 objectivo explfcito de mostrar que 0 «Portugal No
vo» se achava reconciliado com 0 «Portugal Velho» (Boletim Ceral das Co16-
nias, 1941: 168). 

Ilustrar;:ao 6: Postal n .O 
28, reproduzindo as «3 
ogivas da Exposir;:ao» em 
vista parcial 

Urn cornprornisso entre vcirias esteticas 

o classicismo e 0 academismo de uma expo
si~ao que, sendo obra de escultoresll, 0 e em 
primeirfssima linha obra de arquitectos e se tra
duz em fachadas ilustradas pelos postais que 
constituem 0 nosso objecto de estudo, nao sao 
dissociaveis das series de bilhetes-postais edita
dos pelos Correios, que nos dao conta de outros 
grandes protagonistas da exposi~ao, os pinto
res, que se empenharam na deeora~ao do inte
rior dos pavilh6es, recriando e ficcionando a 
memoria historica e mitologica da nac;ao portu
guesa, uma memoria de «herois e santos», que 
nos e dada em termos simb6licos e estiliza
dos12. Este estilo deeorativo e dominado pelas 
referencias ao manuelino, com rendilhados, ar
eos ogivais, pinaeulos, entran~ados de cordas 
das earavelas, e apontamentos de monumentos 
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identificados com a epoca, em especial com 0 Mosteiro dos Jer6nimos e da 
Torre de Belem 13. 

Uma das series de bilhetes-postais de Boas-Festas, que os Correios edita
ram ao findar 0 ana de 1940, foi consagrada as comemora<;6es dos centena
rios. A colec<;ao era composta por oito postais diferentes, com reprodu<;6es de 
quadros de Martins Barata. Privilegiando a religiao e a expansao, ou seja, a 
Fe e 0 Imperio, os quadros escolhidos tinham os seguintes titulos: «0 mila
gre de Ourique, segundo a tradi<;ao»; «Santo Ant6nio pregando aos peixes»; 
«0 milagre das rosas»; «Nun' Alvares, na hora de Valverde»; «A partida das 
naus»; «A primeira miss a do Brasil»; «Portugal missionario»; «Dilatando a Fe 
eo Imperio» (Joao, 2002: 470)14. 

Como verso e reverso de uma mesma moeda, a Exposi<;ao do Mundo 
Portugues conciliou as fachadas das constru<;6es, projectadas pelos arqui
tectos, com 0 memorialismo historicizante dos interiores dos pavilh6es, 
presente nas decora<;6es dos pintores. Os postais, oficiais, uns, particulares, 
outros, dao-nos esta dupla dimensao semiotica15. Mas a ideia de concilia
<;ao de generos, correntes e estilos na Exposi<;ao do Mundo Portugues e pa
ra ser entendida de urn modo mais alargado. Pode dizer-se que a Exposi<;ao 
do Mundo Portugues conciliou modernismo, nacionalismo e tradicionalis
mo, e tambem academismo e vanguardismo, exprimindo com Cottinelli 
Telmo 0 «compromisso» entre varias correntes esteticas, de que fala Jose 
Augusto Fran<;a (1980: 38), enquanto, pela mao de Ferro, a exposi<;ao con
cretizava igualmente urn ideal de colabora<;ao e cumplicidade das artes 
com 0 regime, que todavia nao teve mais seguimento16. 0 academismo con
servador de Ressano Garcia casou-se com 0 «nacionalismo aristocrcitico» de 
Raul Lino (Fran<;a, 1980: 43), 0 cosmopolitismo folclorizante de Ferro e 0 

programa progressista e empreendedor de Duarte Pacheco, ministro das 
Obras Pubicas, que mandou erguer 0 Estadio Nacional (do arquitecto Jaco
betty Rosa) e a Fonte Monumental da Alameda Afonso Henriques (dos ar
quitectos irmaos Rebelo de Andrade), e que, alem disso, decidiu monu
mentalizar a Assembleia Nacional (do arquitecto Cristino da Silva) e 
construir 0 aeroporto e 0 Bairro de Alvalade, que fez abrir a auto-estrada e 
o viaduto que viria a ter 0 seu nome, e rasgar a Avenida do Aeroporto e 0 

Bairro do Restelo. 0 momenta era, pois, de apoteose nacionalista. 0 mun
do conhecia ja os horrores da guerra e a destrui<;ao alastrava, mas 0 pafs 
ainda sonhava com 0 seu esplendor17. 0 momenta era de beatitude e re
concilia<;ao do pafs18. No entanto, era tambem uma porta de entrada para a 
primeira grande crise por que 0 regime iria passar dentro em breve, a saf
da da guerra. 

Das aldeias portuguesas as aldeias coloniais 

De modo semelhante ao que se passava no Centro Regional, dedicado as 
aldeias portuguesas, foram reconstrufdos os ambientes pr6prios das viven
cias dos povos colonizados: as «aldeias indfgenas», a casa do rei do Congo, a 
casa do comerciante do mato, as casas do «estilo hindu-portugues», a rua tf
pica de Macau e a Missao Religiosa, com figurantes ao vivo. 
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Iiustra<;ao 7: Postal n.O 122, reprodu
zindo uma vista da Rua de Macau, 
reconstituida no Jardim Colonial 

\ -'---
Ilustra<;ao 8: Postal n.O 109, repro
duzindo uma vista de «uma aldeia 
indfgena», construida no Jardim 
Colonial 

Analisando os postais referentes as a1deias portuguesas e aque1es que se re
ferem as aldeias indfgenas, existe uma diferen~a fundamental. No primeiro ca
so, temos unicamente a arquitectonica das casas. No segundo, temos sobretudo 
as pessoas, posando, de seios e pes nus, diante das cubatas, ou entao integradas 
na densa vegeta~ao do jardim, ou ainda junto a uma bacia de agua. Tambem ha 
postais com indivfduos em que 0 tra~o mais saliente e 0 caracter exotica dos 
seus usos e costumes: a indumentaria, os apetrechos do batuque, os instrumen
tos musicais, enfim, as suas armas primitivas. Neste imaginario salazarista, de 
a1deia e imperio, existem tra~os da «carta do achamento» de Pero Vaz de Ca
minha ao rei portugues D. Joao II, depois da chegada ao Brasil, de que, em a1-

llustra<;ao 9: Postal n. ° 306, reproduzindo 
uma vista de uma «aldeia portuguesa» 

llustra<;ao 10: Postais n.O' 110,113 e 114, 
reproduzindo indigenas oriundos de di
ferentes col6nias portuguesas 
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guns aspectos, parece ser urna reescrita: gente que anda nua, «de grande ino
cencia», «de bons rostos e bons narizes, bern feitos», de fei<;6es graciosas, «que 
a muitas mulheres da nossa terra envergonhara, vendo-Ihe tais fei<;6es»19. 

Numa perspectiva socio-antropo16gica, podera dizer-se que estes registos 
historiograficos, arquitect6nicos, geograficos e etnograficos da exposi<;ao, ma
terializados nos postais, revelam, por urn lado, a apropria<;ao desta arte grati
ca para apelar a urn certo patriotismo, e por outro, 0 vinculo que a imagem na 
verdade mantem com a mem6ria: mem6ria de imperio, mem6ria de coloniza
dores e colonizados, mem6ria de civilizados e primitivos. Neste entroncamen
to pluridisciplinar, seria redutor encerrar a fun<;ao dos postais desta colec<;ao 
nurn prop6sito estrito de comunica<;ao. E, por outro lado, nossa intui<;ao a ideia 
segundo a qual, des de a concep<;ao ate a distribui<;ao, estes postais foram diri
gidos mais para 0 prop6sito de se constituirem como objectos coleccionaveis 
do que como suporte de mensagens a enviar pelo correio. Nao obstante a sua 
voca<;ao para a correspondencia, e pela fun<;ao simb6lica associada as ilustra
<;6es, aptas que sao a constitui<;ao de urn imaginario, que estes postais sao par
ticularmente significativos. 

Os conceitos de unidade do genero humano e de igualdade de todos peran
te a lei foram sobretudo formulados na Europa Ocidental, do seculo xv ao se
culo XVII, quando este continente atraves de viagens de descoberta e expansao, 
depressa transformadas em viagens de comercio e conquista, espaIhou por to
do 0 universo 0 conhecimento destes povos. No entanto, 0 surgimento destes 
conceitos universais de emancipa<;ao coexiste com representa<;6es mentais que 
os negam. Com efeito, vimos desenvolverem-se, tambem, teorias colonialistas, 
surgirem praticas de escravatura e ser recusado 0 alargamento da ideia de hu
mana a alguns povos, oIhados como povos «inferiores», «selvagens» e «barba
ros»20. Fixando-se no seu aspecto fisico e no estilo de vida, os europeus nao 
Ihes atribuiram dimensao hurnana. E foi essa a razao pela qual os paises oci
dentais organizaram «zoos humanos» durante urn seculo, a partir de meados 
do seculo XIX21. 

Como assinalamos, estas exposi<;6es foram feitas em material efernero: es
tuque, madeira e estruturas de plastico. Mas os postais vier am a torna-las pe
renes. Sao, com efeito, os postais que nos transmitem a visao imperial que se 
manteve durante a epoca das exposi<;6es. Desde 0 final dos anos 80 do secu-
10 XIX que se conhece 0 postalligado as grandes exposi<;6es. Alem da Exposi
<;ao Universal de Paris, de 1889, outras haviam de comprovar a estreita liga
<;ao entre a edi<;ao de postais e os grandes eventos de «exibi<;ao» das na<;6es. 
Sao conhecidas, por exemplo, produ<;6es de postais para a World 's Columbian 
Exposition de Chicago, em 1893, e para a International Exhibition de Antuerpia, 
em 189422. No seculo XX, e sobretudo no contexto europeu, alem da colec<;ao 
a que nos referimos, relativa a Exposi<;ao de 1940, conhece-se tambem uma 
vasta edi<;ao de postais ilustrados a partir da Exposition Coloniale Internatio
nale de Paris, em 1931, uma produ<;ao equivalente a que viria a realizar-se, 
tres anos mais tarde, em Portugal, na cidade do Porto, coberta, tambem ela, 
por series de postais. Reproduzindo essencialmente a imagem das figuras
-tipo de cad a uma das co16nias e enfatizando as diferen<;as entre os povos e 
os costumes ocidentais e nao-ocidentais, estes postais fixaram no «tempo lon
go» da sua iconografia 0 espirito destes grandes eventos. Moldados, com 
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efeito, pel a fotografia etnol6gica, os postais ajudaram 0 poder colonial a es
tabelecer urn imaginario de imperio. Por outro lado, ao expressarem uma cul
tura visual de massas, constituiram urn instrumento da propaganda colonial 
deveras importante, qui<;a de maior alcance que quaisquer outros artefactos 
visuais, designadamente brochuras, cartoons, cartazes, filmes, faixas e folhe
tos. Na verda de, seguindo a sugestao de· Marian Klamkin, «como recorda<;ao 
de eventos majestosos, os postais ilustrados dao-nos 0 mais completo regis to 
do que na realidade aconteceu e do que 0 pais e os protagonistas desses even
tos aparentavam sen> (1974:136). 

A Antropologia Ffsica e Cultural e a Fotografia 

Na exposi<;ao colonial, a Antropologia Ffsica e Cultural respondia por dar a 
ver a diversidade humana; por articular a natureza politica da exposi<;ao com a 
sua dimensao estetica eartfstica; por munir os visitantes dos instrumentos que 
dessem sentido e ordenassem as suas experiencias sensoriais; enfim, por forne
cer os c6digos que perrnitissem a apreensao da alteridade (Benoit de l'Estoile, 
2007: 34). Sobretudo a Antropologia Ffsica foi urn importante aliado do poder 
colonialista. Ela retomou a ideia ilurninista e naturalista de colec<;ao, designa
damente a ideia de hierarquia do conhecimento e das civiliza<;6es. Tambem se 
deixou instruir pela ideia evolucionista de ciencia. 

As exposi<;6es etnol6gicas vao, pois, concorrer para a constru<;ao da identi
dade nos paises ocidentais. Exprirnindo urn novo imaginario sobre os povos co
lonizados, fund ado nurna visao racista, justificada pela ciencia (Bancel et alii, 
2004), os «zoos hurnanos» emparelham a Antropologia e 0 poder colonialista 
nurna mesma finalidade. Ambos importaram individuos das col6nias, exibi
ram-nos, mediram-nos, dissecaram-nos, usaram-nos em feiras e coreografias, 
respondendo desta maneira as expectativas dos paises ocidentais, que se toma
yam a si pr6prios como povos superiores e aspiravam a liderar 0 mundo. 

Neste contexto, as exposi<;6es coloniais foram espectaculos da «diferen<;a». 
A tarefa ocidental de racionaliza<;ao dos povos colonizados consistiu em 
submete-Ios, usando para 0 efeito categorias da Antropologia Ffsica, desig
nadamente genealogias e hierarquias. Em conjuga<;ao com zoos de animais, as 
genealogias foram utilizadas para atingir a forma de urn zoo humano. A ideia 
geneal6gica presidiu sempre aos espectaculos de monstros em circos e feiras. 
Por sua vez, as hierarquias foram utilizadas para pre cisar 0 lugar de cada 
grupo humano numa diversidade de ra<;as. Estas categorias acompanharam 
a propaga<;ao de espectaculos coloniais por toda a parte nos paises ocidentais 
e a diversidade de form as e coreografias que se espalharam por todas as es
feras da cultura popular, da fotografia ao cinema e do postal ao museu. 

A Exposi<;ao do Mundo Portugues foi imaginada como urn convite a via
gem, na dupla dimensao de uma via gem hist6rica e pedag6gica. A reconsti
tui<;ao das arquitecturas indigenas funciona num registo documental, e nao 
apenas no registo do espectaculo. A presen<;a de monumentos que simboli
zam as diferentes paragens do imperio, do mesmo modo que os lugares tipi
cos das aldeias e as profiss6es tradicionais, foram interpretados a posteriori 
como uma ilustra<;ao do gosto pelo «tipico colonia!», na perspectiva da cele-
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bra<;ao da magnificencia imperial, destinada a refor<;ar a fe do povo na voca
<;13.0 especifica de urn Portugal colonial. 0 esquema evolucionista e 0 dis cur
so correlacionado da missao civilizadora de povos selvagens constituiam as 
armaduras intelectuais das exposi<;6es universais do seculo XIX. Na realidade, 
permanecem a coluna vertebral da sec<;ao colonial da Exposi<;ao de 1940. 

A nossa analise atribui urn caracter etnografico as imagens fotograficas 
dos postais da sec<;ao colonial da Exposi<;ao do Mundo Portugues. Com efei
to, 0 uso dos postais e a sua materialidade tern uma natureza historica, pos
ta em relevo pelas tonalidades a preto-e-branco das imagens, as coreografias 
fotograficas, as vistas gerais da exposi<;ao muito estritas, com ediffcios de pa
redes despidas, ruas vazias e paisagens paradas, tomadas de urn modo iso
lado, sem pessoas. 

As exibi<;6es coloniais foram urn grande espectaculo de massas. Como re
ferimos, visitaram a Exposi<;ao do Mundo Portugues cerca de tres milh6es de 
pessoas. Mas foram cerca de trinta milh6es os visitantes da Exposi<;ao de Pa
ris, em 1889, e para cima de quarenta milh6es na Exposi<;ao de Bruxelas, em 
1958. No entanto, na colec<;ao de postais que faz a reportagem fotografica da 
exposi<;ao, os visitantes estao ausentes. Os postais dao-nos a genealogia dos 
tra<;os da imagem-objecto manipulados pela etnografia, uma prcitica cientffi
ca ao servi<;o de urn objectivo colonial. Ou seja, os postais sao testemunhos 
da prcitica da propaganda do imperialismo portugues sob 0 regime salaza
rista, que se imp6s em Portugal de 1926 a 1974. 

As imagens fotograficas dos postais sao urn produto cultural, 0 que signi
fica que as imagens tern uma historia social, que e a historia do seu uso. Es
ta dimensao cultural da imagem fotografica e posta em evidencia, por exem
plo, no trabalho de Walter Benjamin, na Alemanha, e de Gisele Freund, em 
Fran<;a. Para nos cingirmos a Benjamin, vemos que tanto no On Language as 
Such and on the Language of Man, publicado em 1916, como no Paris, Capital of 
Nineteenth Century, publicado em 1935, a ideia de historicidade e apresenta
da como uma materializa<;ao historica de factos sociais, 0 que quer dizer que 
a historicidade depende de uma antropologia historica. Por exemplo, em Pa
ris, Capital of Nineteenth Century, Benjamin mostra que e necessario fazer urn 
esfor<;o para «ver a imagem», de modo que possamos «ver a Historia». 0 tra
balho de pesquisa sobre imagens consiste, pois, em identificar as formas -
as <<imagens dialectic as», segundo a expressao de Benjamin - para poder
mos ler a Historia. 

Uma nota conclusiva 

A imagem olhada como urn signo exp6e a Historia e sinaliza 0 processo de 
historicidade. Ao pesquisador que exprime a historicidade actual das ima
gens destes postais nao e estranha a verdade profana da Historia, onde pro
gresso e catastrofe se misturam. Nesse sentido, fazemos notar que estes pos
tais revelam uma natureza paradoxal. A visao colonial da exposi<;ao em que 
urn pais se sonhava a si mesmo como «uno, multirracial e pluricontinentah>, 
atraves da assimila<;ao de popula<;6es ultramarinas, acaba por nao poder 
dissociar-se da tomada de consciencia da dignidade dos povos colonizados e 
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da assun<;ao dos seus direitos. Com efeito, passou-se na Exposi<;ao do Mun
do Portugues 0 mesmo que se passou em todas as exposi<;6es coloniais: foi 
pelo olhar do colonizador que estes povos come<;aram a ter a visao da sua 
identidade, dignidade e autonomia. Depois da Segunda Guerra Mundial, 
tanto a consciencia da sua dignidade como a assun<;ao dos seus direitos con
correram para a aceita<;ao da legitimidade da sua autonomia e autodetermi
na<;ao. Ora, do termo da Segunda Grande Guerra para ca., perto de uma cen
tena de antigas col6nias conseguiu a independencia politica, facto que nao 
seria justa dissociar do poder da imagem construfda em ilustra<;6es como as 
que fizeram a frente de bilhetes-postais. 

1 A ideia de uma «politica do espirito», uma ret6rica cultural expressamente formulada com 0 

objectivo de harmonizar os conflitos sociais em torno de grandes designios nacionais, foi con
cretizada pela mao de Ant6nio Ferro, a frente do Secretariado da Propaganda Nacional, cria
do em 1933. 

2 «Quando em Dezembro de 1940 atravessei Portugal em direc<;ao aos Estados Unidos, Lisboa 
apareceu-me como uma especie de paraiso claro e triste. Muito se falava en tao de que estava 
iminente uma invasao, e Portugal agarrava-se a ilusao da sua felicidade» (Saint-Exupery, 
1959: 389). 

3 E curiosa a coincidencia entre este «Portugal dos Grandes», exibido em Lisboa, e 0 «Portugal 
dos Pequenitos», urn jardim tematico e pedag6gico mandado construir em Coimbra por Bis
saya Barreto e inaugurado precisamente em 1940, com 0 prop6sito de retratar a portugalida
de e a presen"a portuguesa no mundo. 

40 exemplar que conhecemos esta arquivado na Biblioteca Nacional, onde se encontra urn re
posit6rio de cerca de 28 mil postais (nao apenas exemplares editados em Portugal, mas tam
bern colec,,6es pessoais cedidas ao arquivo nacional). 

5 0 nosso estudo, porem, como dissemos, incide numa amostra de setenta postais, que perfa
zem, na verdade, 0 conjunto integral dos postais a que tivemos acesso. 

6 «Tejo dos navegantes, Tejo da aventura, Tejo das despedidas, Tejo dos Lusfadas, Tejo do Bra
sil, p6rtico de Portugal sobre 0 mundo», nas palavras de Augusto de Castro, cornissario-geral 
da Exposi"ao (Castro, 1941: 65). 

7 A nau Portugal teve uma vida curta, dado ter-se afundado pouco tempo depois do fecho da 
exposi"ao. Quanto ao Padrao dos Descobrimentos, Salazar permitiu a sua replica em pedra, 
em homenagem ao arquitecto-chefe da exposi"ao, Cottinelli Telmo. Numa forma mais sim
plificada do original, 0 novo Padrao dos Descobrimentos foi inaugurado em 1965. 

8 Em 1934, na Exposi"ao Colonial do Porto, 0 antigo Palacio de Cristal foi chamado Palacio das 
Col6nias. Mas a majestosa encena"ao da Exposi"ao de 1940, de uma cidade feita aldeia, re
clamava rna is urn jardirn que urn palaciO - dai que a sua denomina"ao tenha sido «Jardim 
Colonial». 

9 Leonar era 0 nome de marca de uma empresa de maquinas fotograficas e de material foto
grafico, situada em Hamburgo, na Alemanha, e que nos anos 40 se dissolveu numa outra 
companhia, a Agfa AG. 

10 Testemunhando e enaltecendo na exposi"ao «0 gosto maravilhoso da medida», Saint-Exupe
ry (1959: 390) refere ainda 0 seu «gosto extremo, em que tudo ro"ava a perfei"ao», mesmo «a 
musica tao discreta, escolhida com tanto tacto, e que nos jardins, se expandia docernente, sem 
rufdo, apenas como 0 simples rumorejo de uma fonte». 

11 Pode dizer-se, no entanto, que faltou estatuaria na exposi"ao, sendo talvez excessivo 0 decorati
vismo pict6rico. Houve, no entanto, obras de valor arnstico, como e 0 caso da estatua da Sobe
rania, de Leopoldo de Almeida, de quem sao tambem os baixos-relevos do Padrao dos Desco
brirnentos. E houve, ainda, obras retomadas de exposi,,6es anteriores, como e 0 caso da estatua 
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de Salazar, em vestes academicas, da autoria de Francisco Franco, que foi encomendada pela 
Agencia Geral das Col6nias para a Exposic;ao Hist6rica da Ocupac;ao, realizada em 1937, e que 
agora aparecia integrada na decorac;ao da secc;ao «Portugal-1940» (Joao, 2002: 369). 

12 A ideia de lic;ao de hist6ria e 0 decorativismo, que dominaram os paineis interiores dos pavi
lhoes, tiveram como consequencia urn manifesto anacronismo em varias representac;oes. A es
ta circunstancia se referiu 0 entao jovem historiador Jorge de Macedo nas colunas de 0 Dia
bo «<A Hist6ria na Exposic;ao de Belem», 14 de Dezembro de 1940). Vel' tambem, a este 
prop6sito, Maria Isabel Joao (2002: 472-473). 

13 0 arquitecto Cottinelli Telmo trabalhou com mais doze arquitectos. Entre eles: Raul Lino, 
Cristino da Silva, Pardal Monteiro, Raul Rodrigues e Carlos Ramos. POl' sua vez, entre os vin
te e quatro escultores que trabalharam na exposic;ao, contavam-se Leopoldo de Almeida, 
Francisco Franco, Canto da Maia, Barata Feio, Ant6nio Costa, Joao Fragoso, Ant6nio Duarte 
e Martins Correia. Mas tambem havia quarenta e tres pintores. E, entre eles, estavam Alma
da Negreiros, Emmerico Nunes, Fred Kradolfer, Tom, Carlos Botelho, Jorge Barradas, Eduar
do Malta, Martins Barata, Leitao de Barros e Bernardo Marques. 

14 Houve ainda outros bilhetes-postais com ilustrac;oes relativas aos acontecimentos hist6ricos 
comemorados. Por exemplo, com desenho de Alberto Sousa, houve postais relativos aos 
acontecimentos do 1.0 de Dezembro de 1640, quando a nobreza proclarnou 0 duque de Bra
ganc;a como rei de Portugal e encerrou 0 periodo filipino (Joao, 2002: 471). 

15 POl' ocasiao do Centenario do Infante D. Henrique, em 1894, os Correios emitiram urn bilhete
-postal ilustrado, inspirado na estatua do Infante que existe nos Jer6nimos (Lamas & Olivei
ra Marques, 1985: 19). Ii nosso entendimento, alias, que comec;a nesse ex acto momenta a his
t6ria do bilhete-postal em Portugal. Mas, dois anos depois, pOl' decreto de 30 de Julho de 
1896, no quarto centenario da partida de Vasco da Gama para a India, foi decidido que os 
bilhetes-postais a emitir pelos Correios seriam ilustrados com gravuras que representassem 
monumentos hist6ricos portugueses. Com desenhos de Roque Gameiro, Ant6nio Ramalho, 
Carlos Reis, Columbano, Condeixa e Joao Vaz, varios monumentos nacionais passaram entao 
a ser ilustrados em bilhetes-postais, que tiveram curso legal, em Portugal e nas col6nias, de 1 
de Abril a 31 de Dezembro de 1898 (Joao, 2002: 460). 

16 Poucos modernistas ficararn de fora da exposic;ao. Mas, entre eles, contarn-se os eminentes ar
quitectos Cassiano Branco, Keil do Amaral, Diogo Macedo e Ant6nio Pedro (Barros, 1996: 326). 

17 «Nao tendo exercito nem canhoes, [PortugalJlevantava contra a sucata do invasor todos as 
suas sentinelas de pedra: os poetas, os exploradores, os conquistadores. Nao tendo exercito 
nem canhoes, era todo 0 passado de Portugal que saia ao caminho. Alguem ousaria esmaga
-10 na heranc;a de urn passado grandioso?» (Saint-Exupery, 1959: 390). 

18 Saint-Exupery (1959: 390) foi testemul1.ha desta atmosfera enleante: «Assim, todas as terras eu 
deambulava melancolicamente atraves dos sucessos desta exposic;ao, de urn gosto extremo, 
em que tudo roc;ava a perfeic;ao, mesmo na musica tao discreta, escolhida com tanto tacto, e 
que deslizava com doc;ura, sem ruido, como 0 mero rumorejo das aguas de uma fonte». 

19 http://www.cce.ufsc.br/-nupill/literatura/ carta.html (acedido em 28 de Julho de 2010). 
20 Veja-se, neste sentido, Cabecinhas, Rosa & Cunha, Luis (2003), «Colonialismo, identidade na

cional e representac;oes do "negro"». 
21 Ao reunirem-se na Conferencia de Berlim, em 1884/85, os paises colonia is tiveram como ob

jectivo a partilha da Africa. Logo a seguir, em 1887, na Exposition Univel'selle de Paris, as po
tencias colonia is exibiram em pavilhoes, pel a primeira vez, individuos das suas col6nias, vin
dos expressamente para 0 efeito. A idade de DurO destas exposic;oes decorre do ultimo quartel 
do seculo XIX ate finais da Primeira Grande Guerra e coincide com a «corrida a Africa», em 
que se traduz a saga europeia da conquista colonial. No entanto, ainda se realizaram exposi
c;oes colonia is para la do termo da Segunda Guerra Mundial. 

22 Num texto em que reflecte sobre a propaganda em postais ilustrados, John Fraser (1980: 39) 
assinala, entretanto, que «0 primeiro postal britanico com ilustrac;ao foi editado em 1891 pa
ra a Royal Naval Exhibition» . 
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