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Resumo 

O tema desta comunicação é a I Exposição Colonial Portuguesa, realizada em 1934, na cidade do Porto, 
apresentada como estratégia de pedagogia cerimonial. Na comunicação enunciaremos a forma como a 
Exposição Colonial foi concebida, apresentando alguns dos diversos recursos usados ao serviço de um 
conhecimento científico acerca das colónias e abordaremos o papel do Boletim da Agência Geral das 
Colónias como um meio de propaganda e de perpetuação do exemplo. 

A Exposição arquitectada, na vegetação dos Jardins e Palácio de Cristal, foi preparada como uma viva 
«lição de colonialismo» em espaço público, urbano. Ensaio de ensinamento da “missão” “pedagógica”, 
“civilizadora” e de “assimilação” de Portugal, lição de progresso, modernização e desenvolvimento do 
País e do Governo. Experiência que envolveu, entre outras produções, a reconstituição da vida 
tradicional das diversas partes do império português e a exibição dos habitantes nelas aos visitantes, em 
«zoológicos humanos», ensaiando novas formas de (re) construir uma imagem do Outro a par da 
construção da imagem da vastidão territorial do país «Portugal não é um país pequeno». 

A exposição, na linha de sucessão de outras congéneres realizadas na Europa (Marselha, 1922, 
Antuérpia, 1930, e Paris, 1931), facilita a difusão de mensagens com duplo sentido: para dentro do país 
(a valorização da dimensão civilizadora do projecto colonial, a estabilidade social conseguida pelo 
“novo” Estado, a grande dimensão territorial de Portugal, a riqueza do país…) e, ainda, para o 
estrangeiro, para as outras potências coloniais (sobretudo para aquelas que disputavam o solo 
português), ensaiando mostras de inflexível defesa do projecto colonial ligado ao processo (e 
necessidade) de “educar” a população da metrópole para esse intento. Observada a Exposição Colonial 
Portuguesa de 1934 pelo ponto de vista de Schriewer (Schriewer, 2009) – que percebe a transformação 
da sociedade através do espaço público, firmando-se em mitos, cerimoniais e representações visuais, 
mudança feita de forma gradual no quotidiano das populações, com penetração na cultura e no sistema 
político e social – esta comunicação propõe-se anotar o conteúdo e as estratégias da pedagogia 
cerimonial utilizadas no espaço-tempo da Exposição Colonial do Porto, e o seu significado no seio de 
uma geração nacionalista que acontece, para a sobrevivência e reforço da ideia e política imperiais 
(século XX), base política e ideológica da construção de certa unidade nacional. 
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