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Resumo 

Nesta comunicação procuraremos discutir a forma como foram organizadas a presença e a exibição das 
colónias da África Ocidental Francesa (AOF) no contexto das Exposições Coloniais de 1922 e 1931 em 
França. Debruçar-nos-emos essencialmente sobre o território da Mauritânia, integrado no grupo de 
colónias da AOF, e procuraremos analisar de que forma a presença deste país foi incorporada – no 
âmbito dos discursos e das representações cenográficas das “Grandes Exposições” – no conjunto dos 
restantes territórios africanos sob administração colonial francesa.  

No rescaldo da 1ª Guerra Mundial é organizada em França a “Exposition Nationale Coloniale de 
Marseille” em 1922, logo seguida pela “Exposition Coloniale Internationale” realizada em Paris em 1931, 
duas das maiores exposições coloniais em território francês. Em ambas as exposições os territórios da 
AOF - dos quais faziam parte o Senegal, o Sudão Francês (actual Mali), o Alto-Volta (actual Burkina-
Faso), o Daomé (actual Benim), a Guiné Francesa (actual Guiné-Conacri), a Costa do Marfim e a 
Mauritânia - foram exibidos num só pavilhão onde a presença de “exemplares” das diversas 
“comunidades” e realidades geográficas da AOF deveria ilustrar os quotidianos e as práticas sociais 
destas populações, numa encenação performativa destinada aos visitantes destas exposições.  

No entanto, apesar de uma tentativa de homogeneização dos territórios da AOF por parte da 
administração colonial francesa, tanto na Exposition Nationale Coloniale de Marseille” de 1922, como na 
“Exposition Coloniale Internationale” de 1931, foram editadas brochuras individualizadas para cada um 
dos sete territórios da AOF, nas quais era feita uma descrição detalhada de cada país, das suas 
populações e das suas particularidades e características sociais, culturais e geográficas.  

Interessa-nos aqui perceber como foi exibido cénica e visualmente o território da Mauritânia no âmbito 
destas duas exposições coloniais – nas quais o pavilhão da AOF remetia sintomaticamente para a 
arquitectura da mesquita de Djenné (Mali) - relacionando a tímida presença da Mauritânia nestas duas 
exposições imperiais com a dificuldade da administração colonial em lidar com as características 
“ambíguas” do país.  

Efectivamente a Mauritânia - à data destas duas exposições coloniais ainda não definitivamente 
pacificada - revelava-se difícil de categorizar e de encaixar na lógica das exibições imperiais 
essencialmente orientadas por pressupostos “raciais”, que no caso da AOF estava marcada pela 
dicotomia “racial” e geográfica entre “mouros” e “negros”.  

Ora a Mauritânia, tal como é visível através da análise das brochuras editadas sobre o território por 
ocasião das exposições de 1922 e de 1931, desafiava precisamente as caracterizações identitárias entre 
“mouros” e “negros”, assim como as geográficas entre o Norte de África e a África subsaariana. 
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