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RESUMO 
 
O presente trabalho pretende refletir sobre os padrões de visualidade originados pelas 
representações de mulheres guineenses, oriundas de fotografias produzidas em contexto 
colonial português, entre os anos de 1930 e 1973. Foram utilizadas como fonte, imagens 
procedentes de diferentes mecanismos: jornais (i.e. Jornal Acção Colonial, Boletim do 
Ultramar e Revista Ilustração), a revista científica Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, o 
livro Raças do Império, e postais. A partir da concepção de que o corpo foi apropriado como 
marcador social pelo imaginário colonial português, a pesquisa examina os regimes de 
significação criados por intermédio das representações veiculadas.    
 
 
Palavras-chave: Fotografia – Mulheres – Guiné “Portuguesa” – Representações – Padrões de 

Visualidade.  
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ABSTRACT 
 
This dissertation intends to reflect on visual patterns about the representations of Guinean 
women, created by Portuguese colonial imaginary from pictures taken during 1930-1973. All 
pictures were collected from multiples sources such as newspapers (i.e. Jornal Acção Colonial, 
Boletim do Ultramar, and Revista Ilustração), the scientific journal Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa, the book Raças do Império, and postcards. Here, I discuss the signification systems 
promoted by the Portuguese colonial imaginary based on feminine representations, especially 
the appropriation of the idea about body as a social marker in this colonial reality.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa que recebe o título: “Entre fotografias e imaginário colonial: os padrões de 

visualidade das mulheres da Guiné “Portuguesa” (1930 – 1973)” tem como objetivo questionar 

elementos e estruturas de fotografias diante de sua função social, buscando resgatar relações de 

poder. As fotografias, a partir da concepção desenvolvida pelo filósofo e antropólogo Etienne 

Samain (2012), são portadoras e transmissoras de pensamentos. São formas que comunicam e 

dialogam entre si, através da reunião de signos presentes ou associando-se às imagens outras. 

Inserido nesta lógica, é um conjunto de signos que dialogam entre si, que tem o poder de 

construir, deslocar ideias e consolidar representações a partir daquele que a produz.    

Diante da percepção teórica desenvolvida por Samain, pretendo identificar os padrões 

imagéticos que emergem da sistemática produção fotográfica ocorrida entre 1930 e 1973, na 

Guiné “Portuguesa”. Esse marco temporal se justifica, inicialmente, pela aprovação do Ato 

Colonial em 1930, legislação que efetivamente acaba por consolidar uma ideologia e um projeto 

de poderio colonial português, delineando as diretrizes do Império, a sua maneira de agir, a 

forma como interfeririam na vida dos habitantes locais e a influência que deveriam exercer na 

mentalidade e nas condutas dos colonos (THOMAZ, 2002, p. 71).  

Em outras palavras, mediante o contexto de aprovação de uma série de dispositivos 

legais voltados aos territórios ultramarinos, o Ato Colonial é produzido e aprovado diante de 

um cenário ditatorial em Portugal, instaurado por um golpe em 28 maio de 1926. O Ato Colonial 

e as cartas vinculadas a ele deram forma ao projeto colonial até meados de 1961, momento em 

que já era contestado, através de pressões externas e por movimentos a libertação nacional nos 

distintos territórios sob domínio colonial, as práticas e o poderio colonial português. Estas 

contestações levadas a cabo pelos movimentos de libertação nacional culminariam em conflitos 

e guerras e conduziram, mais tarde, à independência e à soberania nacional. No caso da Guiné 

Portuguesa, organizada pelo PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo 

Verde), a luta de libertação durou uma década, entre os anos de 1963 e 1973.  Nesse sentido, o 

fim do período proposto como marco temporal estabelecido no ano de 1973 coincide com o 

controle da maior parte do território a nível militar e político pelo PAIGC1 e com a proclamação 

por via unilateral da independência da República da Guiné-Bissau por essas mesmas forças. 

                                                        
1 Para aprofundar o debate sobre a atuação do PAIGC, consultar bibliografia especializada: VILLEN, Patrícia. 
Cabral e a crítica ao colonialismo. São Paulo: Expressão Popular, 2013; SOUSA, Julião. Amílcar Cabral (1924 
– 1973). Vida e morte de um revolucionário africano. Lisboa: Veja, 2011; MENDY, Peter. Amílcar Cabral, a 
nationalist and pan-africanist revolutionary. Ohio University Press, 2020.  
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Portugal só reconheceria formalmente a independência de tais territórios em 1974, mediante 

realização de acordos.  

O conjunto de fotografias que fazem parte do arcabouço de fontes a serem analisadas é 

oriunda de periódicos e revistas ilustradas; trabalhos e publicações de ordem científica; e de 

bilhetes postais. Para tanto, foram catalogadas e reunidas em inúmeros arquivos, tais como: a 

Biblioteca Nacional de Portugal; o Portal digital Memórias d’África e d’Oriente, desenvolvido 

pela Fundação Portugal-África, pela Universidade de Aveiro e pelo Centro de Estudos sobre 

África e do Desenvolvimento; a Biblioteca de Ciências da Universidade do Porto; a Hemeroteca 

Digital de Lisboa; e o Centro Português de Fotografia.  

Dentre os jornais e revistas ilustradas selecionaram-se: o Acção Colonial: Número 

Comemorativo da Exposição Colonial no Porto; o Boletim Ultramar: Órgão Oficial da I 

Exposição Colonial; e a Revista Ilustração, ambos disponíveis através do site da Hemeroteca 

Digital de Lisboa. A escolha por tais publicações corresponde a critérios específicos vinculados 

à temporalidade de 1934, ano em que foi realizada a Exposição Colonial, no Porto. Neste 

contexto, destacou-se a produção do fotógrafo oficial do regime salazarista, Domingos Alvão 

(1872-1946). Sua produção sobre a Exposição Colonial do Porto foi amplamente divulgada 

pelos jornais, revistas e órgãos oficiais do governo.  

Os trabalhos e publicações científicas que terão suas imagens utilizadas como fonte 

giram em torno, primeiramente, do livro de Mendes Correia, Raças do Império (1943), 

especificamente do capítulo Gente da Guiné. Nele, o antropólogo português se dedica a fazer 

reflexões sobre arqueologia pré-histórica, geografia e antropologia física. Entre a 

documentação consultada a nível científico também insere se o Boletim Cultural da Guiné 

Portuguesa. Criado pelo Governador Sarmiento Rodrigues, em vinte e um de julho de 1945, 

tinha como objetivo “registrar o progresso, os avanços da civilização, da ciência e a política 

colonial” (CAETANO, 1946, p. 7) em solo guineense. Seu primeiro volume foi lançado em 

1946, organizado pelo Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, e perdurou até 1973, com um 

total de cento e dez números publicados.     

A catalogação dos cartões postais encontrados na fototeca da Biblioteca Nacional de 

Portugal e em sites especializados (postais oriundos de doações de colecionadores ou que já 

caíram em domínio público) nos apontam que houve alguns editores locais, sediados em Bissau, 

que dominavam a produção de fotografias, realizando a impressão em Lisboa. São elas: Foto 

Serra, Casa Mendes e Confeitaria Império. Houve também produções especiais vinculadas aos 

eventos e exposições, por exemplo, o caso das ilustrações confecionadas por Eduardo Malta, 

em comemoração a Exposição de Paris de 1937, transformadas em bilhetes postais. No decorrer 
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da década de 1960, o Estado insere-se conjuntamente nesta produção, através de órgãos como 

a Agência Geral do Ultramar e o Centro de Informação e Turismo.                   

O conjunto de fotografias recolhidas nestes diferentes meios permite identificar padrões, 

estereótipos e uma dominação simbólica que figurava o reflexo da atuação estatal e imperial, 

tendo contribuído para a formação e consolidação de representações e imaginários sobre as 

populações que habitavam territórios sob o jugo colonial (LANDAU, 2002). Em outras 

palavras, elas tinham como intuito justificar a empreitada colonial a partir de preceitos 

vinculados ao ideal de civilização.  Entende-se neste estudo, o fenômeno da construção de 

representações sociais, a partir da proposta desenvolvida por Serge Moscovici (2015), segundo 

o qual “o propósito de todas as representações é tornar algo não familiar, ou a própria não 

familiaridade, familiar” (MOSCOVICI, 2015, p. 20). Desta maneira, a familiarização faz parte 

de um processo construtivo de ancoragem e objetificação. Não sendo apenas constitutiva do 

sujeito, está inserida conjuntamente no processo de sua definição, sendo um produto da 

interação e comunicação. É através deste produto que uma representação se torna senso comum, 

criando realidades, associações e legitimações.  

A esse respeito, Moscovici (2015, p. 21) ilustra o fenômeno como:  

 
Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, estabelecer 
uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material e social e 
controlá-lo; e em segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, 
sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e 
social.            

 

Dialogar com essa perspectiva de representação como um fenômeno dinâmico, que 

define, classifica e objetifica, abre-nos a possibilidade de refletir sobre como as fotografias de 

mulheres guineenses incorporaram sentido a regimes significantes referente ao imaginário 

colonial português.  

O território da Guiné-Bissau (antiga Guiné “Portuguesa”) com 33.637 Km2, 

relativamente pequeno se comparado, é limitado atualmente pelo Senegal e pela República da 

Guiné. As marés tem grande importância na estrutura do relevo da região, e é através desta 

dinâmica que se estabelece a divisão da superfície entre litoral e interior. A rede fluvial extensa, 

exerce um papel importante entre a dinâmica de divisão da superfície. Seu relevo tem altitudes 

médias, varia entre quarenta e oitenta metros, tendo as maiores altitudes, não mais que trezentos 
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metros. Com um clima tropical, uma população estimada no censo de 19502 em 502.457 

habitantes, população esta, dividida em trinta comunidades, possuí uma vasta diversidade 

cultural. 

Antes da experiência do tráfico atlântico e do colonialismo as sociedades eram definidas 

como populações locais, com um estilo de produção, integrados de forma englobante, onde 

determinavam e criavam um conteúdo específico. A partir do contato com os colonizadores, 

tais grupos foram definidos através de novas referências espaciais, sociais e culturais, 

implementadas através da imposição dos modelos coloniais às sociedades locais. Toda a lógica 

estabelecida até então, modificou-se. Foi diante deste contexto que ocorre a ruptura histórica 

de uma dinâmica que privilegia os desenvolvimentos próprios do continente africano no 

momento da colonização. Desta forma, o conceito de etnia é uma criação da ação do 

colonizador, no qual a sua maneira de territorizar o impulsiona a dividir e “recortar” a população 

(AMSELLE, 2017, P.43)3.  

Neste cenário, as inúmeras sociedades que habitavam a colônia foram divididas, 

classificadas através de leituras coloniais, ou seja, foram estabelecidas e nomeadas em torno do 

conceito de etnia, trinta sociedades, são elas: Bagá, Baiote, Balanta, Balanta Mané, Bambará, 

Banhum, Beafada, Bijagó, Brâme (ou Macanha), Cassanga, Cunante (ou Mansoanca), Felupe, 

Fula do Boé (ou Boenca), Fula do Futa (ou Futa-Fula), Fula do Toro (ou Toranca), Fula Fôrro, 

Fula Preto, Jacanca, Jalofo, Landumá, Mandinga, Manjaco, Nalú, Pajadinca, Papel, Saracolé, 

Sosso, Suruá, Tandá, Temené4.  

Dito sobre este quadro de complexidade social e experiências coloniais na Guiné, é 

necessário pensar no lugar que mulheres ocupavam nessa comunidade. É fundamental ressaltar 

o papel histórico de mediadoras, grandes comerciantes e vendedoras que se destacavam por sua 

habilidade, mobilidade e autonomia, exercido até a década de 1880 (HAVIK, 2006, p. 63). Esse 

cenário modificou-se por conta de conflitos locais e contra o avanço colonial português. Esta 

dinâmica fez com que a produção agrícola de amendoim tenha caído em grandes proporções, o 

que transformou as condições políticas5. Nesta conjuntura das efetivas investidas coloniais, as 

                                                        
2 MINISTÉRIO DAS COLONIAS. Censo da População Não Civilizada da Guiné – 1950. Lisboa:1951 
3 Para aprofundamento sobre o tema, ver: MENDY, Peter Karibe. Colonialismo português em África: a tradição 
da resistência na Guiné-Bissau, 1879 – 1959. Lisboa/Bissau: Imprensa Nacional – Casa da Moeda/Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisa, 1994.   
4 MINISTÉRIO DAS COLONIAS. Censo da População Não Civilizada da Guiné – 1950. Lisboa: 1951.  
5 Para mais informações: HAVIK, Philip. Silences and soundbytes. The gendered dynamics of trade and brokerage 
in the pre-colonial Guinea Bissau region, Munster, Lit Verlag, 2004. 
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mulheres guineenses perderam espaço e visibilidade na documentação portuguesa – com 

exceção das fontes imagéticas (MONTEIRO, 2006, p.61).      

Diante do contexto apresentado brevemente e da sistematização da produção fotográfica 

realizada pelos portugueses referente às mulheres guineenses, criaram-se alguns 

questionamentos e hipóteses que nortearam os caminhos a serem percorridos. Uma vez que um 

conjunto de fotografias constrói e veicula representações (SAMAIN, 2012, p. 23), ocorre 

perguntar: como as mulheres guineenses foram representadas nas fotografias? Houve 

diferenças de narrativas dependendo do pertencimento social? Se sim, quais foram? Como a 

padronização da representação de corpos de mulheres guineenses contribuiu para construir 

regimes significantes, processos de subjetivação? Quais estruturas e mecanismos promoveram 

uma política de visualidade do colonialismo português?     

Visando pensar e responder tais inquietações, o trabalho de dissertação se divide em três 

capítulos. O primeiro, “Fotografias no contexto colonial: Instrumentos de imaginação e criação 

do Outro”, traz uma abordagem introdutória sobre categorias de diferenciação como raça e sexo 

biológico, procurando discutir como tais conceitos serviram para construir uma imaginação 

sobre o “outro” e a forma como a fotografia configurou uma legitimação de tais distinções, 

aproveitadas pela empreitada colonial de uma maneira geral e pelo Estado Novo, como 

ferramenta de colaboração para legitimar atuações. No segundo capítulo, “Propaganda e 

fotografia durante o Estado Novo: a construção de representações imagéticas das mulheres da 

Guiné “Portuguesa'”, o enfoque dado é o de apresentar os mecanismos de propaganda colonial 

que disponibilizaram fotografias e por quais narrativas representaram as mulheres guineenses 

em suas páginas. O terceiro e último capítulo, “Os padrões de visualidade colonial perante o 

feminino”, concentra-se no desenvolvimento da análise do conjunto de representações. A partir 

de categorias comuns presentes, pretende-se compreender e problematizar como as 

representações das mulheres guineenses se inserem em padrões de visualidade e quais 

mecanismos serviram de ferramenta para consolidar estereótipos.         

Tendo como propósito dar conta da dinâmica proposta no decorrer dos três capítulos, 

utilizo referenciais teóricos que evidenciam as estruturas conceituais que possibilitaram a 

construção de estereótipos sobre os homens e mulheres que habitavam o continente africano, 

sendo reafirmados nas categorias de representação nas fotografias. Além dos conceitos de raça, 

gênero (vinculado a ideia de sexo biológico), essenciais para se pensar o continente africano na 

conjuntura pretendida – introduzem-se paralelamente questões referentes à sexualidade no 

contexto colonial e ao espaço que perpassam os caminhos da história social do corpo.   
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 No decorrer dos últimos anos houve uma série de iniciativas e trabalhos voltados para 

as fotografias produzidas em contexto colonial. Desse modo, a experiência portuguesa 

investigativa foi impulsionada pelo projeto Conhecimento e Visão: fotografia no Arquivo e no 

Museu Colonial Português (1850 – 1950), da Universidade de Lisboa, dando origem à 

plataforma digital6 e à publicação de vários artigos sobre a temática, esses reunidos no livro O 

Império da Visão: Fotografia no Contexto Colonial Português e em outros projetos e 

publicações. Assim, eles buscam reconhecer a importância da cultura visual e material para o 

colonialismo português. No caso guineense, Clara Carvalho vem realizando uma produção 

considerável sobre gênero e imagens coloniais nos principais arquivos guineenses, recolhendo 

números, contextualizando tais fontes.  

 Neste sentido, este trabalho busca contribuir para o debate em curso, propondo analisar 

a partir dos padrões de visualidade gerados pelas representações, maneiras de problematizar as 

performances, dispositivos, e a “teatralidade” da fotografia produzida em contexto colonial. 

Esta proposta cria novas condições e dinâmicas de se pensar a visualidade e suas múltiplas 

dimensões.    

 Esclarecidos os aspetos centrais da pesquisa, espero que o trabalho desenvolvido possa 

contribuir para uma revisão crítica dos usos das imagens como instrumento discursivo e 

ideológico voltados para a construção e legitimação de representações em diferentes níveis, 

estilos e contextos. A escolha específica da temática tratada é oriunda do reconhecimento que 

a produção fotográfica no território guineense é uma ferramenta frutífera para compreendermos 

o papel social dado às mulheres africanas pelo colonialismo português. Ao me debruçar sob a 

experiência vivida na Guiné “Portuguesa”, especialmente na representação de gênero, pude 

compreender o quanto de subjetividades e inquietações estas fotografias podem fomentar, ainda 

mesmo nos dias atuais, em uma conjuntura longínqua de sua produção. Em suma, espera-se que 

essas subjetividades e inquietações possam nos inspirar futuros debates que privilegiem novos 

olhares e metodologias sobre a rica história do continente africano e de seus habitantes.       

                 

 

  
  

                                                        
6 Acesso através do site: http://www.fotografiacolonial.ics.ulisboa.pt/index.html#1  
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2 - FOTOGRAFIAS NO CONTEXTO COLONIAL PORTUGUÊS: INSTRUMENTOS 
DE IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO DO “OUTRO” 

 

Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. O assunto é imenso. Mal acabamos 
de formulá-lo em linhas gerais já o vemos subdividir-se em categorias e direções 

múltiplas, infinitas. Podem-se descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se 
é uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo; 

eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente 
meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente 

separá-los e distingui-los de mim. (TODOROV, 2003, p.29) 
 

 A citação acima, presente na obra A Conquista da América, faz referência a dois 

enquadramentos relevantes a este trabalho: o eu e o outro. Nesse sentido, a partir da análise dos 

relatos da chegada dos espanhóis às Américas, realizada por Tzevtan Todorov, é possível 

estabelecer que questões referentes ao eu e ao outro tomaram a história da humanidade, 

principalmente a partir da formação do mundo moderno.  

Com efeito, ao lermos os relatos de viagem, de contato e de intermediação, entre 

viajantes europeus e árabes com indivíduos e sociedades recém conhecidas e encontradas no 

continente africano, americano e asiático, é possível afirmar duas constantes presentes: “o 

fantástico teima em se afirmar como verdade” (COSTA E SILVA, 2012, p. 9), especialmente 

até final do século XIX; e, as diferenças humanas são destacadas através do exemplo do corpo 

do homem europeu, estipulando-o como “norma” (MATOS, 2006, p.29). Em suma, a fantasia, 

dimensiona a criação de imaginários, tanto em figurações positivas, como negativas. E quando 

se trata das diferenças humanas, o debate segue distintos caminhos, sobretudo, a partir dos 

séculos XVIII e XIX, com a produção de uma série de teorias científicas a tentar explicar 

distinções culturais, econômicas e sociais através da ressignificação do conceito de raça e de 

gênero.            

Na Antiguidade, especificamente na sociedade grega, a discriminação e os processos de 

exclusão ocorriam através de discursos que suprimiam os não gregos, e tentavam vincular a 

eles a ideia de “bárbaros”, ainda que se buscassem conhecer e descrever para avaliar em que 

termos e proporções essa classificação se dava. Naquele contexto era dada atenção aos 

“antropófagos”, conhecidos por “comedores de homens”, chamados posteriormente por 

“canibais” (MATOS, 2006, p.24). Nos estudos hipocráticos (século IV a.C.), por exemplo, as 

diferenciações físicas e mentais eram explicadas através de influências ambientais. Estas 

distinções entre seres humanos, por mais que tivessem caráter discriminatório, xenófobo e 

pautadas em uma suposta superioridade cultural, não demonstravam serem geradas de um 

caráter ou determinação biológica.  
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Ademais, a experiência medieval, em linhas gerais, projetava os seres humanos em 

categorias teológicas. A ordem imagética sobre o outro variou entre cristãos e não-cristãos. Esta 

dicotomia inspirou representações artísticas, agindo através da literatura daquele momento, a 

introduzir criaturas estranhas que eram um misto de seres humanos e animais. Estas 

representações foram inspiradas em grande medida por mitologias da Antiguidade, em paralelo 

com supostas descrições sobre seres humanos diferentes, de territórios distantes ou com alguma 

forma de deficiência física. Estes seres eram nomeados e conceitualizados como “monstros”. 

Outra maneira de representar foi criada a partir do negro e do branco, correspondendo a níveis 

de pureza: o branco a simbolizar pureza, virgindade, e o negro a transmitir a suposta ideia de 

impureza, maldade, de inferioridade.  

Por conseguinte, no decorrer do final da Idade Média, ocorre um maior contato com 

populações e sociedades de origens geográficas múltiplas, culturalmente e fisicamente diversas. 

Em outras palavras, as categorias clássicas da antiguidade e do período medieval se tornaram 

inapropriadas com as novas experiências advindas do comércio transatlântico, onde a figura 

popular do “monstro” é alterada para a do “selvagem”, traduzida como a figura de um humano 

correlata ao do macaco, nua, com muito cabelo, mas imberbe. Sendo assim, a concepção de 

“selvagem” trabalhava com representações ligadas aos ideários de violência, de pecado, de 

libertinagem, de irracionalidade, de imoralidade.  

Diante do contexto de ruptura e de transformações que caracterizam essencialmente o 

período moderno, o conceito de raça passou a se tornar gradualmente alvo de curiosidade e de 

iniciativas de estudo e investigação em diferentes dimensões, sobretudo, política e filosófica. 

O conceito de raça teve sua origem a partir da necessidade do continente europeu de interpretar 

novas relações sociais, de lidar com diferentes “linhagens”, antes mesmo dos empreendimentos 

ultramarinos dos séculos XV e XVI (BANTON, 2010). Desta forma, inicialmente a questão 

física não era o indicador de avaliação das distinções entre seres humanos e sociedades.  

Durante os séculos XVI e XVII se verificou um aumento de manifestações e juízos de valor 

entre os viajantes e conquistadores que apontavam para a inferiorização, e em alguns casos, 

para a valorização de sociedades recém encontradas no continente africano, asiático e 

americano, como evidenciado no texto de Montaigne, de 1580, sobre os “canibais” do Brasil 

(MONTAIGNE, 2010).  O aumento dessas manifestações tem origem em distintas influências, 

tais como: 

 
No século XVI, a Europa substitui Jerusalém e torna-se o centro do mundo. 
Influenciada pelo capitalismo mercantil e pelo desenvolvimento tecnológico, começa 
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a ser definida em relação aos <<outros>> - africanos, nativos americanos e orientais 
– baseada na sua superioridade (MATOS, 2006, p. 25).  

 

Compartilhando do mesmo contexto de consolidação de que a categoria raça, 

especialmente quando se refere a sistematização do conhecimento, o conceito de sexo, 

constitui-se a partir de uma configuração de poder que pretende submeter diferenciações de 

acordo com a natureza sexual humana.  

A esse respeito, Thomas Laqueur (2001, p. 17) aponta que no século XVIII, já estavam 

colocadas as diferenciações sexuais, vinculando homens e mulheres a uma narrativa inventiva. 

Nisso, em contraposição à narrativa abordada por Aristóteles, Galeano e por autores modernos 

de que homens e mulheres eram classificados de acordo com graus hierárquicos de perfeição 

metafísica, de calor vital; consolidou-se um novo modelo. Em suma, os órgãos reprodutivos 

passaram a fazer parte de investigações, a fim de demonstrar os fundamentos das 

diferenciações, não só a nível físico, mas também moral. Desta maneira, o “temperamento 

feminino” pretendia ser explicado pelo funcionamento de seus órgãos reprodutivos, sobretudo 

o útero. Os órgãos que até então correspondiam a estruturas comuns entre homens e mulheres 

(o sistema nervoso e o esqueleto) foram distinguidos com o intuito de diferenciar modelos 

culturais. Isto é, diante da inserção do corpo natural como molde do discurso social, o corpo da 

mulher transforma-se em um campo de disputa política, polarizada pela existência de dois sexos 

estáveis e opostos. Com efeito, o interesse científico pelo corpo reprodutivo da mulher, com 

atenção para ossos, nervos e órgãos reprodutivos, passou a ter grande importância. Este 

interesse construirá os novos fundamentos para a invenção e consolidação da concepção de 

gênero (LAQUEUR, 2001, p. 190). 

A transformação no modelo de interpretação do corpo é justificada por Laqueur (2001, 

p. 22) por intermédio de dois fundamentos analíticos: de ordem epistemológica; e o segundo, 

de caráter político. Sob a ordem epistemológica se articulavam dois contextos. Um deles 

representava uma mudança já em curso desde o século XVII nos paradigmas relacionados ao 

corpo que deixou de fazer parte de um microcosmo, em que todas as esferas e camadas de 

significação da natureza eram devidamente hierarquizadas.  

Por sua vez, os conhecimentos não eram mais gerados a partir de hierarquias de 

analogias, e sim a partir de um arcabouço científico amplo e ao mesmo tempo ineficaz e carente. 

Em síntese, foi esse processo que possibilitou justificar os critérios biológicos de definição e 

interpretação do que é ser masculino e feminino. O segundo contexto ligado a ordem 
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epistemológica tratou de reduzir as formas complexas de semelhança de corpos e o cosmos em 

uma só regra, ditada pela teoria do conhecimento inspirada na natureza.    

Somadas a esse processo, foram observadas as circunstâncias políticas que, através das 

relações de poder ocidentais, possibilitaram estabelecer novas maneiras de constituir o sujeito 

e suas realidades. Em outras palavras, a mudança no nível político recebeu influência de 

processos oriundos da:  
 
A ascensão da religião evangélica, a teoria política do Iluminismo, o desenvolvimento 
de novos tipos de espaços públicos no século XVIII, as ideias de Locke de casamento 
como um contrato, as possibilidades cataclísmicas de mudança social elaboradas pela 
Revolução Francesa, o conservadorismo pós-revolucionário, o feminismo pós-
revolucionário, o sistema de fábricas com sua reestruturação da divisão sexual de 
trabalho, o surgimento de uma organização de livre mercado de serviços e produtos, 
o nascimento das classes, separadamente ou em conjunto – nada disso causou a 
construção de um novo corpo sexuado. A reconstrução do corpo foi por si só intrínseca 
a cada um desses desenvolvimentos (LAQUEUR, 2001, p. 23).     

 

Esses eventos e processos demonstraram a luta pelo poder na esfera pública, em uma 

conjuntura conflituosa, pós-revolucionária, entre homens e mulheres, anti-feministas e 

feministas, a respeito dos direitos civis das mulheres.  

Com efeito, os embates sobre a ordem transcendental antiga e dos costumes já não 

justificava e legitimava as relações sociais vigentes durante o século XIX, transferindo-as para 

a esfera da natureza e do sexo biológico. Nesse sentido, a utilização da anatomia, da fisiologia 

e da craniologia tanto em caráter de apoio ou negação vinham a colaborar com reivindicações 

que variavam nos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais. O corpo desde então 

aparece como centro decisivo de variadas temáticas. 

Elas compõem uma parte das séries de transformações que ocorreram no decorrer do 

período moderno, impulsionadas pelas conquistas, pelo Renascimento, pelo aprimoramento de 

mecanismos de tecnologia de poder. Esse aprimoramento tem seu ponto alto durante o século 

XIX, quando efetivamente foram construídas estruturas que permitiram fazer as forças da 

natureza serem crescentemente dominadas e apreendidas pelo homem (maquinarias de 

diferentes estilos e padrões, invenção da fotografia, utilização da química na agricultura e nas 

indústrias, construção de ferrovias, criação do telégrafo elétrico e da navegação à vapor, dentre 

outros). Mas o que realmente importa diante dessas invenções são os avanços, é a maneira como 

foram criadas, a partir de mecanismos que revelavam, de certa maneira, a importância da 

investigação, da descoberta e da inovação, com a intenção de implementar a teoria em prática, 

e assim mudar a realidade. Diante desse mecanismo de construção de saberes e conhecimento 

que se formaram durante o período, a necessidade de sistematizar, classificar e desenvolver 
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métodos a partir da biologia, visou responder a questões do corpo humano. A partir desses 

preceitos, a ciência “moderna” se solidificou, buscando a natureza e o corpo humano como 

condições a serem apreendidas, reorganizadas e dominadas, a fim de atingirem ideais de 

progresso.  

É diante dessa breve contextualização que se insere o impulso de estudos e teorizações 

direcionados a abordar temáticas voltadas, especialmente as categorias “raça” e “gênero”7. 

Logo, a consolidação dessas categorias diante de um referencial científico, entre os séculos 

XVIII e XX, criou a legitimidade necessária para estabelecer critérios de diferenciação 

corporal, de exclusão social e cultural, na empreitada imperialista que foram legitimados pelo 

invento da fotografia.  

Não coincidentemente, a expansão dos impérios coloniais europeus está inserida em um 

mercado global em grande desenvolvimento, em que a fotografia era um dos elementos de 

atuação. Nesse contexto, os distintos colonialismos foram um nicho importante para o 

desenvolvimento do mercado global em relação à fotografia, investindo em imagens de 

diferentes tipos, desde os daguerreótipos, os cartões de visita, até estereoscópicas (RYAN, 

2014, p.37). Essas imagens faziam parte de uma encenação, de um espetáculo para fins 

comerciais em que o destino final eram feiras, exposições internacionais, publicação em jornais 

e a introdução em bilhetes postais. 

 
2.1 A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PARA REFORÇAR AS DISTINÇÕES: 

INVENÇÃO E PRODUÇÃO COLONIAL. 

 
2.1.1 A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA 

IMPERIAL 

   
A história da fotografia está vinculada ao interesse do homem em perpetuar os 

momentos da vida, com o objetivo de congelar, eternizar o tempo por mecanismos como o 

desenho, a literatura, a pintura, os monumentos e as esculturas. Dessa forma, no decorrer dos 

séculos, diferentes sociedades construíram maneiras de olhar, conceber, produzir e dialogar a 

partir de suas concepções e produções imagéticas. Nesse sentido, a imagem fotográfica aparece, 

                                                        
7 “Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado 
nesse e por esse mundo masculino. [...] Além disso, o termo “gênero” também é utilizado para designar as relações 
sociais entre os sexos. [...] o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” — a criação 
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se 
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo 
esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” (SCOTT, 1995, P. 75). 
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na primeira metade do século XIX, durante um período de desenvolvimento tecnológico, 

quando novas fontes de energia e de invenções criaram um mundo repleto de certezas e 

possibilidades (MAUAD, 1990, p.437). O aspecto físico-químico, junto com a capacidade 

reprodutiva de fotografias, criou não apenas uma estética própria e um profissional da imagem. 

Logo, formou-se uma inovação na forma de olhar. Em conjunto, as técnicas de reprodução e a 

litografia marcaram um avanço na qualidade da cópia. 

Em outras palavras, esses avanços abriram caminho para a iniciativa de novas pesquisas, 

que permitiram que Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), na França, e William Henry 

Fox Talbot (1800-1877), na Inglaterra, realizassem estudos que tinham como intenção guardar 

imagens de objetos, através de materiais fotossensíveis, inserido na câmara escura. Com a nova 

invenção, cada vez mais a imagem artesanal (técnica de litogravura, calcografia) foi perdendo 

espaço e sendo preterida pela imagem fotográfica.  

Desse modo, o primeiro registro apareceu na França, mais especificamente no ano de 

1839, e posteriormente, a Inglaterra também reivindicaria a precedência. Através deste invento, 

criou-se um campo conceitual, tanto como definição do valor estético da fotografia como das 

novas relações entre o real revelado e a realidade vivida por quem o observava. Diante dessa 

dinâmica, Maya (2008, P.109) faz a seguinte referência: 
 
A fotografia abriu a possibilidade de um mundo imaginário a partir de um mundo real 
fixado como prova de existência, passando a alterar as concepções de tempo e espaço 
e a inserção do próprio ser humano, que vivencia o mundo pela visibilidade que a 
apreensão da fotografia permite na sociedade moderna.   

 

Para além dessa dinâmica entre o “real revelado” e a realidade vivida, tornaram-se 

documentos importantes para a ciência, como para a arte, onde revelam o testemunho material 

do fotógrafo, em uma perspectiva individual e como componente de uma sociedade, isto é, 

revelam para além do testemunho, representações de um determinado tempo e de lugares. No 

entanto, existem tipologias de criação e exibição de imagens que acabam por delinear tais 

formas de representação.  

No decorrer do processo histórico referente à produção, deparamos-nos com distintos 

momentos que demonstram os avanços e as etapas do empreendimento fotográfico. Em suma, 

são momentos relativos à era dos estúdios fotográficos (por volta da década de cinquenta, do 

século XIX), dos cartões-postais (final do século XIX), à expansão dos meios de imprensa (final 

do século XIX/início do século XX). Com efeito, essas ferramentas propiciaram a naturalização 

da fotografia, progressivamente, à nível global.   
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A fotografia, como aponta Susan Sontag (2004), possui certos aspectos que constituem 

uma ética do ver. Um destes aspectos dá conta de que fotografar é se apropriar da coisa ou do 

objeto fotografado8. E diante disso, inclui as pessoas em uma relação com o mundo, onde esta 

veicula uma experiência similar ao conhecimento e a informação, e consequentemente ao 

poder. O segundo aspecto é referente à fotografia oferecer testemunhos, e nesta lógica 

estabelece a comprovação de algo que foi alvo de questionamento e de desconfiança (integram 

lacunas de dispositivos de imagens mentais, tanto do passado como do presente), necesitando 

ser reafirmado. Outro aspecto é que o registro fotográfico justifica. E através dele é possível 

demonstrar uma comprovação dos fatos e da realidade, mesmo diante de múltiplas distorções. 

Neste sentido, as imagens idealizam. E além disso, ela nos confere a sensação, a aparência de 

participação. 

Durante as primeiras décadas de sua existência, a fotografia foi uma atividade volumosa 

e cara que requeria cuidados e conhecimentos específicos de quem a praticava. Com efeito, os 

primeiros processos de chapa úmida (traduzido pelo transporte de uma tenda escura, de 

produtos químicos, câmeras e placas de vidro) e suas dificuldades incentivaram inúmeros 

fotógrafos profissionais europeus, à fixarem nas colônias empreendimentos fotográficos que 

obtiveram relativo sucesso comercial sobre temáticas e domínios referentes às paisagens, à 

etnografia e à arquitetura.  

O fato de adaptar seu uso para fins comerciais, paralelamente com a iminência do 

fotojornalismo e o desenvolvimento de revistas ilustradas, estimulou a propagação da fotografia 

nas inúmeras facetas da vida social e cultural. Nesse sentido, a abrupta evolução de tecnologias 

de comunicação fez com que a visibilidade e a difusão dos registros se tornasse uma atividade 

efetiva em um curto tempo. Em outras palavras, construiu e modificou diferentes formas de 

relações de poder, estabelecendo eixos e a aplicabilidade dos discursos e mensagens.  

Com efeito, as imagens diante de seus vários propósitos, propiciou, de certa maneira, 

documentar contextos sociais, demonstrar aspectos culturais, conferir identidades e perpetuar 

memórias, como também direcionar para a representação de narrativas e da identidade do 

colonizador e dos “colonizado” em seus vários graus e proporções.  Porém, se trata de um 

decalque do real, demonstra uma determinada maneira fragmentada de olhar a realidade. Em 

                                                        
8 “Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição a outra, os fotógrafos sempre 
impõem padrões e seus temas. Embora em certo sentido a câmera de fato capture a realidade, e não apenas a 
interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as pinturas e desenhos. Aquelas ocasiões em que 
tirar fotos é relativamente imparcial, indiscriminado e desinteressado não reduzem o didatismo da atividade em 
seu todo. Essa mesma passividade – e ubiquidade – do registro fotográfico constitui a “mensagem” da fotografia, 
sua agressão” (SONTAG, 2004).   
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suma, esse processo é propagado pela exploração e duplicação de fotografias que ofertam a 

capacidade de controle que é impossibilitado pelo sistema de informação da escrita (SONTAG, 

1979, p. 158).            

O avanço de técnicas de produção em massa de placas secas, no decorrer da década de 

1870, possibilitou o relativo fácil manuseio e transporte dos equipamentos fotográficos, 

resultando nas câmeras de mão e mais tarde de rolos de filme. Esses novos equipamentos 

proporcionaram e facilitaram considerável crescimento do interesse da classe média em 

dimensão mundial. Paralelamente, houve um afloramento na indústria dos bilhetes postais 

ilustrados, ocasionando uma ampliação das atividades comerciais.  

Por conseguinte, já na virada do século XIX, as produções fotográficas coloniais 

atingiam formatos comerciais populares, através de instrumentos como postais, livros e revistas 

ilustradas e álbuns fotográficos; como também produtos especializados com intuitos 

antropológicos e geográficos. Em Portugal, esta produção era garantida principalmente por 

companhias como Photographia Popular (1870 – 1899), Photographia Central (1872 – 1900) e 

a Photographia Universal (1870-1900). Assim, a expansão dos impérios coloniais europeus 

significou consideravelmente um fator importante de alargamento do mercado global. Em 

síntese, os distintos colonialismos aqueceram o crescimento progressivo de um mercado global 

voltado para fotografias de inúmeros gêneros e propósitos. Em outras palavras, essa diversidade 

de tipologias de registros ajudaram a moldar e dar um caráter do espetáculo do comércio e da 

indústria globais. 

Através do surgimento e expansão do uso da imagem fotográfica na cultura Ocidental, 

o mundo deparou-se com a comprovação explícita da experiência dos seres humanos, dos 

acontecimentos e de suas ocorrências. Neste sentido, a fotografia propõe a possibilidade de 

avistar, descortinar “o Outro” a partir do continente europeu em distintas circunstâncias, através 

de inúmeras categorias de diferenciação. Diante desse cenário, o poder da fotografia 

desenvolveu-se desde a sua origem, como expressão da reprodução das relações coloniais. 

Esteve engajada paralelamente como a própria constituidora dos experimentos e práticas dos 

impérios coloniais nas suas formações contemporâneas dos séculos XIX e XX (BARRADAS, 

2014, p.450). 

As teorias científicas e a fotografia foram mecanismos utilizados, respectivamente, 

como justificativa e ferramenta pelo imperialismo colonial. Nesse contexto, o estabelecimento 

do imperialismo colonial no continente africano ocorreu a partir de 1880, especialmente após a 

Conferência de Berlim (1884-1885). Antes mesmo desse período, já havia um interesse 

considerável na aposta africana, onde os europeus já possuíam relações diplomáticas com 
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sociedades locais com fins comerciais. Além disso, convém destacar que a corrida das potências 

colonialistas se estenderam até por volta do ano de 1911 (A Itália ocupa a Tripolitânia) e 1919 

(Ano do Tratado de Versalhes, onde houve a redistribuição das colônias alemãs, na sequência 

da derrota da Alemanha na primeira Grande Guerra).  

Na virada do século XIX para o XX, a fotografia transformara-se em um meio 

relativamente simples de registro sobre a vida, as viagens e esforços. Em suma, foram muitos 

desses registros pessoais que possibilitaram os álbuns de fotografias particulares. A respeito 

deles, percebemos que exibiam as diferentes formas de vida dos colonos, suas adaptações ao 

novo meio, as hierarquias da sociedade colonial (colonos homens, mulheres e criados). Esta 

prática de registro do cotidiano do colono fazia parte tanto da cultura colonial como de 

propaganda oficial. Perante esse perfil, criou-se o padrão de fotografia doméstica na esfera 

colonial. Neste sentido, Ryan (2014, p. 38), nos traz o exemplo desta dinâmica: “(...) muitos 

colonos – dos colonos britânicos no Quénia aos holandeses em Java – encenavam para a câmara 

rituais da “hora do chá”, registrando para a posteridade a sua cultura colonial ritualizada do dia-

a-dia.”. 

Grande parte dessa produção de imagens, tanto comerciais, como amadoras nos 

territórios sob influência colonial, foi realizada por e para europeus e americanos, funcionando 

segundo os interesses dos que as criavam e dos que a viam. Nisso, observa-se que foi utilizada 

como instrumento para realização de um levantamento visual de regiões distantes e 

desconhecidas, celebrando o êxito na ocupação e conquista de territórios por exploradores, 

naturalizando hierarquias de caráter racial, promovendo uma propaganda da emigração e de 

organização da colonização, intervindo de forma imaginativa em disciplinas escolares, 

moldando gerações de estudantes do Ocidente. Além de ter sido expressão da relação, foi 

fundamental para a ação e a conservação do domínio colonial. Nessa perspectiva, a fotografia 

não demonstrava a realidade da vida e da conjuntura colonial, e sim se tentava de construir uma. 

Elas nos transmitem meios de pensar o processo de colonização dentre seus discursos, a 

construção de representações, as pretensas justificativas para consolidar seu poder de 

representação.            

Para além do caráter político/colonial, é essencial reconhecer a fotografia não apenas 

como um elemento constitutivo tipicamente da relação colonial. Esta tem diferentes utilizações 

por distintos grupos dominantes, e algumas vezes até antagônicos entre si, e seu poder não deve 

ser dirigido única e exclusivamente a uma relação determinada pelo domínio. O poder 

simbólico acaba por ser “a relação que delimita quem fotografa, do sujeito/objeto que nela está 

presente” (BARRADAS, 2014, p.452).  
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O momento da realização da imagem foi no decorrer do período colonial um dispositivo 

de dominação. A encenação por detrás da elaboração das fotografias, mesmo diante da relação 

de poder explícita, estabeleceu um certo grau de pertencimento de vários grupos (desiguais e 

hierarquizados) a um determinado projeto, a um objetivo comum. Isto é, ao integrar tanto 

colonizadores e sociedades locais do continente africano e asiático em uma mesma imagem, 

observa-se que isso acabou por gerar a incapacidade de um não existir sem o outro, 

consolidando projetos coloniais e sistematizando e normalizando a posição social e cultural de 

cada grupo. Em suma, a caracterização e a criação do Outro, pelo Norte global, colaborou com 

a construção de categorias e classificações raciais, religiosas, sexuais ou de gênero, que se 

associam e unem-se de inúmeras maneiras destoando, aglutinando ou gerando conflitos 

(BARRADAS, 2014, p. 449). Neste sentido, as fotografias vieram a reconhecer e a autenticar 

as categorias e as classificações.              

As categorias e classificações apropriadas pelo discurso colonial chamam-nos atenção, 

não só pelo conteúdo, como também por seu caráter de projeto cultural, visto que representam 

uma série de paralelismos entre fotografia e imperialismo, na conjuntura de uma produção de 

inferioridade, de imaginação, fundamental para garantir inúmeras estratégias de produção de 

subalternização do “Outro”. Com efeito, gerou-se, progressivamente, a dialética composta do 

“Nós” e dos “Outros”, formando um padrão de condução de representações, sustentado pelo 

poder.  

 
2.1.2 A PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS EM CONTEXTO COLONIAL PORTUGUÊS 

DURANTE O ESTADO NOVO 

 
 A fotografia, como mecanismo de criação, preservação e compartilhamento sobre a 

questão colonial, surge em contexto português ao buscar responder a demandas culturais 

europeias, visando uma reprodução pormenorizada, constante e reproduzível de imagens 

visuais (RYAN, 2014, p. 33). As câmeras fotográficas foram utilizadas por diferentes esferas 

de atuação da cena colonial portuguesa, abarcando missionários, exploradores, soldados, 

médicos, etnólogos, administradores com a intenção de obter experiências e relações, diante de 

um conjunto de meios de comunicação impressos, tais como livros, jornais, relatórios 

científicos. Em outros termos, observa-se que criou-se um cenário em que a fotografia começou 

a fazer parte de um aparato que reuniu e circulou conhecimento e informações que pretendiam 

comprovar o controle das autoridades coloniais sobre os colonizados.  
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 Inúmeros fotógrafos profissionais portugueses instalaram-se nas colônias. Entre os 

nomes mais reconhecidos desta empreitada encontram-se J. A. da Cunha Moraes e Manoel 

Pereira. A maior parte das primeiras produções fotográficas ocorreu principalmente nos 

territórios de Angola e Moçambique9. Suas fotografias pretendiam expor populações 

desconhecidas e paisagens distantes, traduzíveis em formatos comercializáveis, trabalhando 

com o exótico a partir de convenções românticas e inusitadas.  

 Ademais, registra-se que a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), em 

1875, representou um avanço estratégico na empreitada colonial intelectual e científica, 

contribuindo na construção de agremiações, institutos, escolas. Sua criação estava alinhada à 

necessidade de uma instituição que organizasse um domínio científico nas colônias 

portuguesas, respondendo a ameaças territoriais de outras potências europeias, especialmente a 

territórios como Angola e Moçambique. Essas respostas eram articuladas também através de 

fotografias. Nesse contexto, diante das ameaças internacionais, a SGL organizou uma série de 

missões às colônias, pretendendo elaborar diversos estudos sobre fauna, flora, solo e aspectos 

físicos das populações e seus usos e costumes. Com efeito, em 1877, foi enviada a primeira 

missão à Angola, liderados por Alexandre de Serpa Pinto, Roberto Ivens e Hermenegildo 

Capelo. A SGL acabou por coincidir interesses vinculados à esfera política, encabeçada pela 

ideia de que a efetiva ocupação das colonias estava articulada a uma missão nacional e às 

conveniências científicas e econômicas (MARTINS, 2014, p.119). 

 Para o colonialismo português, ciência e a fotografia estavam conectadas. As fotografias 

produzidas fixavam práticas científicas europeias empregadas para a identificação e 

classificações raciais. Essas classificações variavam conforme o período, as pressões externas. 

Contudo, o caráter discriminatório e a construção de estereótipos foram sempre uma constante, 

onde autores como Pierre P. Broca, Joseph A. de Gobineau, Cesare Lombroso, tiveram papel 

relevante.        

Cultura, técnica e ciência constituíam instrumentos privilegiados para demonstrar 

competências, em um momento em que tanto a descoberta como a sua aplicação apontavam o 

sucesso ou não das aspirações em territórios africanos. Todavia, a ocupação científica só foi de 

fato concretizada e estendida pelo Estado Novo10.  

                                                        
9 Com exceção para a produção dos quatro volumes de “Africa Ocidental. Album Photographico e Descriptivo 
(1885-1888)”, de Cunha Moraes.  
10 Durante o ano de 1926, Portugal vivencia em sua vida política um golpe militar que acarretaria o fim do período 
republicano, que mesmo diante de instabilidades entre diferentes setores da sociedade portuguesa, tinha se 
consolidado desde sua instauração em 1910. O regime ditatorial assumiu o compromisso de restabelecer a ordem 
político-social com o objetivo de resolver a crise econômica que atingia o país. A participar desse processo de 
restabelecimento e regeneração estava António Oliveira Salazar, professor de Direito da Universidade de Coimbra 
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 A aprovação do Ato Colonial de 1930 representa, de certa maneira, uma reformulação 

da política colonial e na produção intelectual portuguesa que pretendia pensar e discutir 

questões referentes ao mundo colonial. O decreto, incorporado a partir da Constituição do 

Estado Novo de 1933, pretendeu definir as diretrizes de relacionamento entre metrópole e 

colônias, estabelecendo princípios teóricos e legais sobre a “inviolabilidade da integridade 

territorial, do nacionalismo imperialista e da missão civilizadora de Portugal, enquanto um país 

cristão e europeu, apontava também para uma função histórica e essencial de possuir, civilizar 

e colonizar domínios ultramarinos [...]” (OLIVEIRA, 2019, p.43). Além da proposta de 

reformulação política, estabelecia conjuntamente uma maior e efetiva centralização da 

administração colonial. 

 Para tanto, a admissão de Portugal como potência imperialista decorre de uma afirmação 

contínua de uma essência colonial histórica em que portugueses assumiriam esta missão, 

mencionada e institucionalizada através do Ato Colonial. A esse respeito, o decreto instaura 

três características que norteiam a política salazarista, isto é, a partir do momento que se 

instalam no poder: a modernização do colonialismo português, afirmando um aumento na 

centralização política na metrópole e o fortalecimento de políticas realizadas nas colônias; a 

transformação do colonialismo, de maneira a se tornar um meio de acensão ao poder; e por 

último, uma extensa produção discursiva sobre os seus territórios coloniais. Nelas, é possível 

constatar vários elementos de extrema importância. O primeiro deles é o apoio e parceria com 

a Igreja Católica, cujo objetivo foi evidenciar a centralização das esferas de atuação da 

administração colonial, aumentando o controle da metrópole e afastando possíveis ameaças 

externas aos territórios coloniais. Além de ampliar as discussões de cunho colonial, a fim de 

atraírem pessoas de prestígio, intelectuais para produzirem conhecimento de forma alinhada 

com o regime.     

 Diversos atores e grupos sociais se interessaram pelo projeto colonial delineado em 

torno do decreto. Dentre os interesses, se encontrava a expansão de negócios de empresas 

metropolitanas que tiveram como objetivo principal aumentar seus lucros, além de fomentar 

trabalhos científicos (incorporando práticas e teorias desenvolvidas em outros países europeus), 

                                                        
que assume a pasta do Ministério das Finanças. A política econômica e as reformas propostas por Salazar 
conseguiram uma efetiva recuperação. É nesta conjuntura que o jurista conquista considerável poder perante a 
estrutura governamental, recebendo apoio de grupos políticos e propiciando atos e ações de grande importância, 
tais como a publicação do Decreto nº 18.570, que ficou conhecido como Ato Colonial (ROSAS apud OLIVEIRA, 
2019, p. 42).  
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além de divulgarem Portugal para a Europa de uma maneira distinta, prevalecendo um ar 

progressista e dinâmico.               

 Em outras palavras, compreendemos que a reformulação política voltada para as 

colônias proposta pelo Estado Novo passou pelo emprego de práticas modernas de propaganda, 

cuja pretensão foi de construir uma base de apoio ao regime. Neste sentido, a mobilização da 

sociedade metropolitana através de conteúdos visuais, proporcionou e facilitou o acesso às 

ações governamentais, visto que sua população era em grande proporção analfabeta. Segundo 

o Anuário Estatísticos e Recenseamentos Gerais da População, de 1930, 61,8% da população 

acima dos sete anos era considerada analfabeta (no total de quatro milhões cento e vinte oito 

mil portugueses), enquanto que em 1940 girava em torno de 49,0%, e em 1950, 40,4% da (por 

volta de três milhões de portugueses). A partir da década de 1960 até 1973, a categoria de 

Analfabetismo dá lugar a “Ensino”, “Ensino secundário”, “Ensino superior”, “Ensino Normal”. 

Neste cenário, a fotografia ganhou papel de protagonismo, a fim de que a população analfabeta 

pudesse compreender a missão, os propósitos e avanços através da narrativa portuguesa que 

demonstrava costumes, populações, e as paisagens dos territórios coloniais.       

 Nisso, observa-se a maneira de demonstrar os grandes feitos do Império Português, que 

baseava-se no reforço constante de produção de conteúdo através de aparelhos de difusão 

instaurados pela organização da propaganda salazarista (OLIVEIRA, 2019, p. 50). Nisso, 

percebe-se que era realizada por intermédio de comparações, pretendendo apresentar 

visualmente a relevância que Portugal possuía, além de seu projeto e empenho para e nas 

colônias.  

Ademais, destaca-se que o predomínio da propaganda colonial durante o regime recebia 

uma atenção especial, visto que o Império era encarado como central na geopolítica 

implementada por Salazar. Foi por conta da existência das colônias que Portugal garantia sua 

presença na cena internacional, mesmo que muitas das potências a enxergassem em uma 

posição periférica. Entretanto, a garantia de presença portuguesa no cenário internacional foi 

abalada após o período da Segunda Guerra Mundial, contexto que impulsiona ainda mais a 

produção de fotografias e remodela, discursivamente, legalmente, o projeto político, com o fim 

do Ato Colonial, em 1951, a modificação na designação para “províncias ultramarinas”, e a 

ampliação da narrativa integracionista.   

O Ato Colonial traz consigo duas perspectivas fundamentais que se complementam, 

ligados à propaganda imperial. A primeira delas é direcionada à construção histórica, 

relacionada à ideia de pertencimento dos territórios coloniais de Portugal e a plena defesa 

portuguesa em caso de alguma ameaça ou instabilidade. E a segunda condiz com a relação entre 
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a ideia de indivíduo “não civilizado”, que precisava ser tutorado por uma nação civilizada, 

visando atingir um melhor patamar na escala evolutiva do progresso social e moral. Essa última 

perspectiva encontra-se em constante diálogo com categorias de diferenciação como raça e 

gênero, não só no discurso escrito, mas também nas fotografias. Em outras palavras, propagados 

durante o período, dividia as populações em diferentes estágios, homens e mulheres a partir de 

um padrão característico. Neste sentido, Jame Ryan (2014, p. 39) escreve: 

 
[...] No seu uso como meio para fazer o levantamento visual de um território remoto, 
celebrar a <<conquista>> das maravilhas naturais por exploradores europeus e 
americanos; naturalizar as hierarquias de <<tipos raciais>>; promover a emigração 
colonial e esquemas de colonização; e moldar a geografia imaginativa de gerações de 
alunos do Ocidente, a fotografia foi crucial para o exercício e manutenção do domínio 
colonial. Pensada desta forma, a fotografia não reflectia tanto as realidades da vida e 
paisagem colonial, antes construía-as”.    

 

A referência teórica desenvolvida por cientistas portugueses vinha de uma percepção 

física e naturalista, comum na Europa, especialmente em países como França, Alemanha, Itália, 

dentre outros. Este referencial examinava a anatomia das raças através de um estudo 

comparativo dos seres humanos, baseado em parâmetros taxonômico. Juntando-se ao 

referencial teórico, incluía “um discurso nacionalista, ao ideário da construção da nacionalidade 

e à objetificação do “povo português”, da sua essência e genealogia étnica, dos seus costumes 

e tradições populares, no passado e no presente, circunscrita a exploração ao território 

metropolitano” (ROQUE, 2006, p.797). Foi durante a década de trinta que esse padrão foi 

reinventado para introduzir a continuação do caráter imperialista em uma dimensão política 

centralizadora. Essa reinvenção abordava o estudo da diversidade dos povos do ultramar e 

conferia à Antropologia espaço na esfera profissional e acadêmica diante do Estado. Entretanto, 

já existiam iniciativas pontuais de investigação e publicações da Antropologia sobre as 

populações em regiões de influência colonial portuguesa.    

Para além da naturalização das hierarquias raciais, a fotografia produzida em contexto 

colonial, construiu conjuntamente uma visão particular sobre as mulheres que habitavam os 

territórios ultramarinos. Tanto hierarquias raciais como as de gênero moldaram a base da 

produção da experiência visual portuguesa, acompanhando narrativas discursivas heterogêneas 

que variavam conforme a conjuntura internacional e de interesses. 

 
 2.1.2.1 O CONCEITO DE RAÇA NA EXPERIÊNCIA COLONIAL DO ESTADO NOVO 
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A categoria raça é considerada como “uma forma de representação primária” 

(MBEMBE, 2014, p.25), em que está inserida em uma série de desdobramentos limítrofes da 

ordem das imagens do saber; de modelo de depredação e exploração; de referenciais de 

submissão e de superação; além de um complexo imaginário (MBEMBE, 2014, p. 29). 

Efetivamente, em termos do fator natural físico, genético e antropológico, a categoria não 

existe. Portanto por conta de seu caráter móvel e inconsistente, ele atua independente do real e 

de dados comprovativos. Esse alinhamento com as condições de existência da categoria de raça 

dialoga com dualismos (tradicional/moderno, oral/escrito, comunidades agrárias/civilização11), 

criados pelo mito da superioridade racial que delinearam a centralização das esferas discursivas 

de poder para o Ocidente.      

No caso da experiência portuguesa, o termo raça aparece ligado a algumas concepções 

que variaram conforme o contexto histórico e político. No final do século XIX, a experiência 

portuguesa foi influenciada pelas teorias evolucionistas12, que mesmo acreditando na teoria 

monogenista sobre as origens da humanidade, considerou alguns aspectos da teoria poligenista, 

tais como a ideia de fixidez racial e de métodos classificatórios a partir da concepção de “tipos”. 

Essas formas de categorização e classificação funcionaram como um modelo, uma regra pré-

estabelecida em que se buscava reconhecer indivíduos, pretendendo organizar os elementos 

formativos de uma “raça”. De um modo geral, a maneira portuguesa de classificar racialmente 

era pautada nas características físicas dos indivíduos (MATOS, 2006, p. 146) e em seus traços 

culturais.  

Dessa maneira, a diferença racial e fenotípica era visível, continuavam a ser orientadas 

por questões referentes à medicina e à anatomia, possibilitando classificações e comparações 

humanas de acordo com patamares evolutivos. Em outros termos, a forma de classificação a 

partir de “tipos” fundamentais reduzia a individualidade a atributos referentes ao grupo social, 

e até mesmo a etnia13. Nisso, o “tipo” fixa, homogeneiza os indivíduos em características 

ligadas aos costumes e às crenças das sociedades em que pertencem.  

                                                        
11 MUDIMBE, V Y. A Invenção da África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2019, 
p. 22. 
12 Segundo Mendes Correia (s/d, p. 4), “Para a escola evolucionista, a cultura seguia, em todos os povos, uma 
curva ascendente, com uma igual sucessão das mesmas fases, sem que, porém, estas fases fossem necessariamente 
sincrónicas em todas as populações. A analogia de factos culturais em povos distantes no tempo ou no espaço era, 
assim, explicada por coincidência, por paralelismo das curvas evolutivas - pelo que os etnógrafos chamam 
convergência”.    
13 Segundo, Amselle (2017, p. 33), o conceito de etnia girava em torno de: “(...) definir as sociedades ameríndias, 
africanas e asiáticas como outras e diferentes das nossas retirando-lhes aquilo pelo qual podiam participar de uma 
humanidade comum. Essa qualidade que as tornava dissemelhantes e inferiores as nossas próprias sociedades é 
evidentemente na historiografia do tema. Nesse sentido, as noções de “etnia” e de “tribo” estão ligadas às outras 
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Diante dessas observações, percebemos que foram realizados uma série de estudos com 

a intenção de investigar a classificação racial e os tipos humanos em contexto colonial 

português. Com efeito, os estudos desenvolvidos até meados da década de 1940 sobre a questão 

racial, dialoga com ideias evolucionistas, principalmente de teóricos como Darwin, Morgan, 

Lamarck, Lombroso. O principal mecanismo utilizado para construir uma narrativa sobre a 

inventariação dos tipos biológicos foi a antropologia física, encabeçada por disciplinas como a 

Antropologia Zoológica (Primatologia e Antropologia Etnológica) e a Antropologia Criminal 

que, nisso, pretendiam investigar as capacidades das raças humanas, no âmbito físico e 

psicológico. Nesse cenário, o conhecimento das diferentes capacidades humanas, através da 

medição de corpos, possibilitou buscar tentativas de dominação específicas das populações 

africanas locais, dependendo da classificação realizada.  

De acordo com o programa da disciplina de Antropologia, da Faculdade de Ciências de 

Coimbra, do ano de 1929-1930, concebia-se a classificação racial através da comparação pelos 

níveis de melanina, pela pigmentação da pele. Desde final do século XIX já existiam autores 

que buscavam construir padrões através da tonalidade da pele, buscando construir grandes 

listagens e quadros que contribuíssem para identificar as características das “raças”. Um dos 

que afirmava esse viés foi o professor José Antunes Serra defendendo que as distinções na 

coloração da pele são consequência do número de melanina na pele. Através da quantidade de 

melanina era possível identificar a “nomenclatura internacional das cores” e os processos de 

formação da cor a partir de bases quantitativas.  

Em consonância à perspectiva imperial estava a Escola de Antropologia do Porto. Nesse 

cenário, o termo “raça” recebe especial atenção pelos membros da Escola. Seus principais 

representantes foram: Santos Júnior, António de Almeida e Mendes Correia. No decorrer da 

década de 1930, Santos Júnior e António de Almeida consolidaram a produção de artigos cuja 

temática girava em torno das populações colonizadas, além de serem os responsáveis pela 

iniciativa de enviar missões antropológicas aos territórios coloniais. Cujo objetivo era, segundo 

o Decreto nº 34478, de 3 de abril de 1935, obter conhecimento sobre os grupos étnicos de cada 

colonia e realizar levantamentos etnológicos (MATOS, 2006, p. 138).  

A esse respeito, convém destacar que a demanda para se produzir conhecimento sobre 

as diversas populações na questão racial, tornou-se uma necessidade incontestável, como 

menciona Mendes Correia (1945, p. 9): 

 

                                                        
distinções pelas quais se opera a grande divisão entre antropologia e sociologia: sociedade sem história/sociedade 
com história, sociedade pré-industrial/sociedade industrial, comunidade/sociedade”.  
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Enfim o estudo científico da população das nossas colónias sob os mais variados 
aspectos não é menos importante e imprescindível do que o das maiores riquezas do 
subsolo ou do revestimento vegetal daqueles territórios. Pelo contrário, é mais urgente 
e mais imperioso do que qualquer outro, pois, se apresenta incontestável interêsse 
económico e nacional, a par do seu interêsse científico, não possui menor valor nos 
pontos de vista político e humanitário.  

 

Dentre os estudos desenvolvidos, alguns deles foram realizados a partir de dados 

recolhidos nas Missões ou nas Exposições Coloniais de 1934 e 1940. Nelas, as raças eram 

categorizadas por meio de medições corporais, de análise de capacidade de força, da estatura. 

Ali, os habitantes locais, representados pela origem e nomeação “étnica”, também eram 

avaliados de acordo com determinadas qualidades através de questionários, tais como: aptidão 

para o trabalho, impulsividade, moralidade, sugestibilidade, controle, resolução ou decisão, 

previdência, tenacidade, inteligência e educabilidade (CORREIA, 1934, p. 9). A análise desses 

elementos contribui para a legitimação científica da inferioridade racial de negros, dos 

indígenas das Américas, dentre outras populações, em comparação com os europeus.  

No entanto, na maior parte das vezes, os responsáveis por recolher os dados 

somatológicos e somatométrico nas Missões Antropológicas não eram as pessoas que 

realizavam as teorias. Os dados recolhidos a partir das medições das populações locais eram 

ambíguos e inconsistentes. Mesmo assim, muitos antropólogos persistiam na ideia de que 

através do conhecimento físico, da comparação de medidas, podia se construir efetivamente 

uma racialização das sociedades, contribuindo com a empreitada colonial. Nesse sentido, a 

Antropologia - ao abordar a diversidade de características físicas - pressupunha diferentes 

aptidões e aplicações para a exploração do trabalho nativo.  

 A temática racial também foi um assunto recorrente discutido em Congressos. A 

apresentação, no Congresso de Antropologia Colonial (1934), de Germano da Silva Correia 

sobre “Os maratas na Índia portuguesa” é um dos exemplos. Seu trabalho analisou quatrocentos 

maratas goeses por intermédio de medições antropométricas e hemoetnológicas, nas 

dependências da Escola Medico-Cirúrgica de Goa. Ele constatou, de acordo com os parâmetros 

morfológicos das pessoas avalisadas, que eram “homens da côr parda, de estatura média, bem 

proporcionados, resistentes, pouco comunicativos, ágeis e com um olhar pouco expressivo” 

(MATOS, 2006, p. 73). Observamos que a cor da pele é evidenciada pela cor bronzeada, em 

distintas tonalidades. A caracterização também se deu através de medições da cabeça e do 

corpo. Durante a apresentação, o autor utiliza o termo raça de forma similar a ideia de casta.  

 A literatura colonial foi também um instrumento de propagação da concepção 

portuguesa sobre o conceito de raça. Muitos dos autores que se debruçaram sobre a produção o 
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fizeram a partir de uma perspectiva mais antropológica do que necessariamente literária. Este 

ponto de vista contribuiu para que a questão racial fosse desenvolvida e influenciada pelo 

discurso oficial do período ditatorial. Como menciona Sandra Sousa (2018, p. 26), a literatura 

colonial pode ser considerada como “[...]uma porta para a observação e compreensão desses 

povos “outros” e que a determinada altura, se pretenderam como “nós” pelo Estado”. Desta 

maneira, a literatura colonial foi posicionada como um espaço de atuação ideológica partilhado 

com as ciências sociais.  

A exemplo, na obra Pretos e Brancos (1926), de Camacho Brito, o padrão de tentar 

descrever a população que habitava o território moçambicano segue as diretrizes da descrição 

física e psicológica, como uma maneira de comprovar o grau de evolução das sociedades. Como 

podemos observar na passagem a seguir: 

 
Polygamos como todos os seus irmãos de raça, os macuas teem muitas mulheres, os 
chefes mais poderosos chegando a possuir, ha pouco tempo ainda, para cima d’uma 
centena um pequenino rebanho. Diz-se que são homens fracos, de pequena estatura, 
acentuadamente prognatas, estúpidos e macambuzios. A verdade é que o preto de 
Moçambique tem a reputação de ser ruim trabalhador, fraco e preguiçoso, podendo 
ser que, a sua preguiça resulte, em parte ao menos, da sua fraqueza. A mulher macua 
não é propriamente a propriedade do marido, tem a sua palhota, a sua machamba, 
dispõe livremente do seu tempo, e trabalha para si ou para outrem como lhe apraz ou 
lhe convem (BRITO, 1928, p. 379 – 380).  

 

O termo raça em toda obra aparece utilizada a fim de enquadrar as raças a partir da 

relação entre coloração da pele e cadeia evolutiva. O livro é organizado conforme um diário de 

viagem, em que Brito Camacho apresenta e articula as diferenças entre as sociedades que 

habitam Moçambique e expõe as políticas coloniais implementadas no território. As diferenças 

aparecem de forma pejorativa, comparando e classificando-os perante um estágio de selvageria, 

de primitivismo e de atraso.      

Contudo, após a conjuntura inaugurada em 1945, posteriormente a Segunda Guerra 

Mundial, surge uma nova perspectiva ideológica para o Império português, e 

consequentemente, a narrativa racial sofre transformações. Houve três elementos contextuais 

que ditam a necessidade desta mudança ideológica. O primeiro deles é a opinião pública 

ocasionada pós-conflito que considerava que as motivações da guerra girariam em torno de 

eliminar o domínio da Alemanha nazista e, consequentemente, o projeto de pureza racial 

desenvolvido por eles, além de consolidar a ideia de que liberdade e independência são direitos 

universais. Dessa forma, as sociedades sob influência colonial estariam incluídas no direito ao 

princípio da autodeterminação (CASTELO, 1999, p. 48).  
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O segundo elemento conjuntural se refere à criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1945. Em seu estatuto valida no capítulo XI, artigo 73º, “b. desenvolver sua 

capacidade de governo próprio, tomar devida nota das aspirações políticas dos povos e auxiliá-

los no desenvolvimento progressivo de suas instituições políticas livres [...]”. Na prática, a 

Organização cobrava dados da administração realizada nos territórios. Posteriormente, viria 

impor às potências coloniais a organizar sob sua supervisão as independências nos “territórios 

não autónomos”. Com o avanço dos movimentos anticolonialistas, articulados pelas elites 

locais, inicialmente no continente asiático, tem-se a materialização dos processos de libertação 

e independência, sendo este, o terceiro elemento conjuntural que contribuiu para determinar 

que as potências coloniais europeias modificassem o arcabouço colonial. 

Diante desse cenário, o movimento realizado por Portugal, a dialogar com estas 

conjunturas, a fim de justificar suas possessões coloniais diante das pressões externas, foi de se 

aproximar e de se apropriar da teoria luso-tropicalista, desenvolvida pelo antropólogo Gilberto 

Freyre. O projeto centralizador para as colônias, nessa conjuntura, recebe reforço teórico vindo 

de terras brasileiras, a fim de convencer o mundo do caráter benéfico da integração e 

miscigenação da colonização portuguesa.  Nisso, a recepção de suas obras, em Portugal, pode 

ser dividida em dois momentos: inicialmente durante a década de trinta e quarenta, em que seu 

contributo teórico recebia grande desconfiança; e as décadas de cinquenta e sessenta, que 

refletem a iniciativa de inserção pelo salazarismo (CASTELO, 1999, p.69). É neste segundo 

momento que a teoria luso-tropicalista14 expande-se para o campo político, especialmente na 

esfera da política externa. Segundo, Schneider (2013, p. 255), “Freyre formulou a ideia de uma 

“civilização luso-tropical”, definida como o resultado da interpenetração dinâmica entre a 

matriz cultural portuguesa e as condições ecológicas, culturais, materiais e étnicas da vida nos 

trópicos”. Em consonância com essa perspectiva teórica, em 1951, a Constituição é revisada e 

o Ato Colonial abolido. Entretanto, os princípios do Ato Colonial foram incorporados a nova 

Constituição.   

 Diante desta nova perspectiva para o projeto colonial, a Antropologia continua a ser 

uma ferramenta marcada pelos interesses coloniais; entretanto, encara a investigação racial de 

forma diferenciada. No processo investigativo, além dos caracteres somáticos, incluía-se 

aspectos sociais e culturais perante a análise dos dados, influenciados pelos representantes da 

                                                        
14 Através de obras como, Um brasileiro em terras portuguesas (1953), Aventura e rotina (1953), Integração 
portuguesa nos trópicos (1958), O luso e trópico (1961), buscava expressar a ação dos portugueses no ultramar, 
valorizando-as, sem se preocupar em analisar a estrutura de vida dos habitantes frente ao empreendimento colonial.  
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antropologia americana (principalmente por Boas e Malinowski). O antropólogo Jorge Dias e 

a sua equipe são o principal expoente desta nova narrativa racial e colonial. Em outros termos, 

compreendiam as raças humanas como pertencentes: 
 
[...] à mesma espécie - o homo sapiens. Provenientes de uma origem comum, foram-
se diferenciando pela adaptação aos diversos ambientes naturais, mercê de um 
processo selectivo e por mutações e reagrupamentos genéticos que, por sua vez, estão 
sujeitos à seleção natural[...] (DIAS, 1957, p. 62). 

  

O resultado desta perspectiva é que as diferenças raciais seriam explicadas pelas variações de 

alguns genes e que a relação entre raça e caracteres mentais, capacidades e aptidões não devem 

ser empregadas. Apenas as características físicas seriam importantes em tal análise. Contudo, 

as diferenças comportamentais ligadas às técnicas e sistemas econômicos seriam originadas por 

distintas formas de adaptação às esferas ambientais e de evolução histórica própria de cada 

sociedade. Todo esse discurso sobre raça foi empregado conjuntamente com a ideia de 

cordialidade do povo português, pretendendo suavizar as relações sociais pautadas em teorias 

etnocêntricas15. Em suma, esses sintomas de abrandamento são valorizados por Jorge Dias que 

menciona que a experiência portuguesa com outros povos “é a prova mais cabal de falta de um 

etnocentrismo vigoroso (DIAS, 1957, p. 59).     

 Ademais, a variedade de sentidos dados ao conceito raça pela experiência portuguesa 

exemplifica a maneira como as elites portuguesas imaginavam, pretendiam conhecer, 

construíam imagens e descrições sobre as sociedades que habitavam os territórios coloniais. 

Essas significações remetiam às ideias discriminatórias e racistas, que em determinados estudos 

recebia um caráter mais sútil; em outros, uma ênfase maior.  

Com efeito, os sentidos trazidos como exemplo, refletem de uma maneira geral, o que 

missionários, políticos, médicos, antropólogos, militares, funcionários coloniais e jornalistas, 

produziram em torno do conceito, associado à antropologia física. Dentre suas análises 

científicas, especialmente após 1945, é atribuída a classificações e conhecimentos diante do 

modo de vida das sociedades investigadas. Entretanto, na maior parte das vezes, as conclusões 

são realizadas a partir de estudos limitados que tentam englobar sociedades africanas e asiáticas 

inteiras em teorias oriundas de observações específicas e sem teor crítico. Diante desses 

                                                        
15 O etnocentrismo, expressão criada por Gumplowicz, estabeleceu as relações raciais como conflituosas, e esta 
lógica como biologicamente determinada, fazendo com que a partir desta se inicie o progresso através de um grupo 
dominante. Mudimbe (2019, p.45) classifica a tendência em dois tipos: uma filiação epistemológica e uma conexão 
ideológica. Extremamente articuladas entre si, complementam-se na esfera intelectual entre saber (criando o 
estatuto, confiança e legitimidade) e atitude (junção entre consciência, modelos científicos vigentes e normas 
sociais e culturais da sociedade de que faziam parte). 
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conhecimentos e classificações, Mudimbe (2019, p. 35) conclui que “O africano tornou-se não 

apenas o Outro que é todos os outros menos eu, mas também a chave que, em suas diferenças 

anormais, especifica a identidade do Mesmo”.    

Contudo, o conceito de raça (com suas distintas significações) não foi a única categoria 

a ser utilizada como maneira de imaginar e criar o “outro” africano na experiência colonial 

portuguesa. Soma-se a estas formações discursivas a categoria de gênero, principalmente 

quando pensamos, em imaginar e criar o outro a partir de instrumentos como a fotografia 

produzida em contexto colonial.  

    

2.1.2.2 GÊNERO E COLONIALISMO DURANTE O ESTADO NOVO  

 
[...] para o exercício dos mesmo direitos, para o cumprimento das mesmas obrigações, a 

natureza deu á mulher meios differentes dos que deu ao homem. A fôrça que Deus poz no 
braço do homem, está nos lábios e olhos da mulher. A fortaleza e a decisão são o vigor do 

character masculino; a generosa resignação, a gentil deferência, a constancia no sofrimento e 
nas privações, são o vigor, não menos poderoso e eficaz, da índole feminina (GARRET, 1829).  

 
Desviar, sob qualquer pretexto que seja, a atenção da mulher dos interesses da família é 

cometer para com a moral um sacrilégio. A casa conjugal também é um templo e a 
maternidade uma religião (ORTIGÃO, 1888, p. 92).    

 

As palavras dos escritores Almeida Garrett e Ramalho Ortigão que iniciam esta sessão, 

introduz a percepção portuguesa de meados do século XIX do arcabouço que gira em torno do 

ser mulher. Isto é, como é possível observar nos trechos, o ser mulher é orientado pela 

submissão à figura do homem de forma física e econômica, regada a privações e sofrimentos 

que seriam influenciados pela condição feminina; além do papel social e político limitado 

voltado às atividades de esposa e de mãe.  

Ademais, convém esclarecer que os cientistas foram os primeiros a classificá-las quanto 

as diferenciações sociais, atentando para a forma “natural” da ideia de inferioridade biológica 

feminina e a sua consequente subordinação política. Nesse sentido, a anatomia veio a reiterar a 

teoria da supremacia do homem, tornando-o referencial de corpo humano, e a diferença sexual 

tratada como imperfeição (MARTINS, 2004, p. 29). Desse modo, as representações dos 

esqueletos femininos no início do século XIX buscaram objetivar os conceitos de feminilidade, 

em consonância com estereótipos relacionados à fragilidade física, à delicadeza (ossos finos, 

crânios pequenos), à beleza, à pélvis larga (que condicionaria a mulher a função da 

maternidade) (MARTINS, 2004, p.32).  
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Dessa maneira, as fontes destas representações são amplas e diversificadas, 

influenciaram e formaram publicamente um modelo do que é ser mulher em contexto 

português. Assim, o referencial teórico utilizado estava em consonância com o ideário moral 

de família burguesa, onde a negação da sexualidade da mulher era justificada para que 

desempenhasse o papel de esposa e mãe. Em suma, os escritores e pensadores portugueses 

dialogavam com o padrão de maternidade estabelecido por Rousseau, que afirmava a 

necessidade de um corpo saudável para que pudesse ser fértil e assim cumprir os rituais 

biológicos para o desenvolvimento da maternidade (MARTINS, 2004, p. 41).  

Por conseguinte, a política e a ideologia implementada pelo Estado Novo alinhou-se e 

replicou a perspectiva de gênero aplicada e defendida por Garrett, Ortigão, Oliveira Martins e 

a opinião pública, durante o século XIX. Neste sentido, buscou fomentar, discursivamente, 

através de políticas públicas e de propaganda o papel social pretendido para as mulheres como 

esposas e mães. Um exemplo dessas ações foi a proibição do trabalho feminino em algumas 

categorias profissionais, em indústrias tóxicas, além de terem sido substituídas e direcionadas 

para atividades de menor remuneração, tendo como justificativa a proteção as condições 

laborais e a maternidade (PIMENTEL, 2010, p. 222). A única atividade que era considerada 

feminina por definição foi a indústria têxtil até 1942. Após esse período, as mulheres foram 

substituídas pelos homens em atividades como tecelagem, fiação, no acabamento e na tinturaria. 

O único espaço que foi destinado a elas naquela indústria foi a de auxiliar de tinturaria.  

Esse enquadramento relativo aos papéis e funções vinculadas ao gênero feminino, que 

posiciona as mulheres em uma colocação de subalternidade, reflete a disposição do regime em 

consolidar uma identidade. A partir de tais observações, inquietou-nos o seguinte: como a 

identidade de gênero foi construída pelos portugueses e como pode ser pensada quando nos 

referimos às experiências de mulheres africanas que habitavam as colônias portuguesas?  Neste 

sentido, Anne McClintock (2010, p. 47) nos aponta uma possível resposta: “a conquista 

imperial do globo encontrava sua figura e sua sanção política na prévia subordinação das 

mulheres como uma categoria da natureza”. Inserida nesta lógica, estava o imaginário 

pornotrópico europeu que concebia na figura da mulher, sob julgo colonial, à exemplificação 

de aberrações, anomalias e excessos sexuais. Com efeito, a exploração masculina era permitida 

e organizada de acordo com o interesse instituído pelo poder colonial, influenciado pela ideia 

de degeneração de raça e de gênero. Em suma, essa narrativa sobre degeneração configurou um 

modelo de dominação social no final do século XIX, pautada em termos de domesticação e 

racialização.  
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Diante disso, o ato de domesticar o feminino se enquadraria em uma genealogia 

histórica, onde diante desse processo social que envolve o domínio, sujeição política e 

modificações de normas, revelou-se a categoria de gênero como parte de um campo 

permanente, em conjunção com outros termos, como família, funções sociais, dentre outros. 

Não é um processo natural, muito menos universal. Segundo McClintock (2010, p.63), “denota 

tanto um espaço (um alinhamento geográfico e arquitetónico) quanto uma relação social de 

poder”.  

Assim sendo, as mulheres africanas foram enquadradas pelos europeus segundo uma 

perspectiva de gênero, na qual estava inclusa a imposição de representações e identidades 

comuns também às mulheres europeias. Isto é, estava inserido um imaginário especialmente 

vinculado a maternidade. Ao retratar as mulheres africanas a partir da imagem de mãe 

demonstra não somente a subalternidade presente nos papéis e funções sociais conferido ao 

feminino, aponta também a ligação entre colônias e sexo (LA VALLE, 2017, p.8).  

Segundo o olhar dos portugueses, as mulheres africanas não estavam destinadas à 

generosidade, à resignação, à gentileza, aos padrões burgueses vinculados ao conceito de 

mulher-anjo (LOPES, 2017, p.42). Exemplo dessa narrativa que pretende condicionar as 

mulheres africanas à sexualização do corpo, é o texto de Brito Camacho (1926, p.124), que 

escreve o seguinte:      

 
Mulheres que acorrem á nossa passagem, habitando á beira da estrada ou a pequena 
distancia, acompanham a caravana até por ahi álem, saltando como gazelas, e raras se 
esquecem de aconchegar os panos de modo a não ser visto aquilo de quem vergonha 
é natural reparo, e que a Venus encobria com um delgado sendal, para acender desejos 
na marinhagem do Gama.  
E’ pudor? 
Certamente que é, por muito que aos pretos neguem este predicado os brancos 
impudicos. Tambem pode ser coquetterie, e a palavra não é mal empregada, tratando-
se de mulheres que exibem a sua nudez, pouco menos de completa, á clara luz do dia.     

 

No trecho em destaque tem-se sugestão de que a nudez das mulheres moçambicanas 

conduzia à sedução, a um galanteio. A nudez é encarada como uma permissibilidade dos corpos 

femininos. A narrativa expressa por Camacho Brito expõe a singularidade da abordagem de 

gênero perante as mulheres africanas na experiência portuguesa durante os anos do Estado 

Novo, que além de terem representações vinculadas à maternidade, são submetidas a 

coisificação de suas existências.     

A forma como o Estado Novo pretendeu enquadrar as mulheres africanas em uma 

categoria universal de gênero, fez com que as vivências entre os habitantes de cada território, 

sociedade, fossem homogeneizada a partir de um sistema de família nuclear, em que o homem 
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é a figura, o centro norteador. Essa categoria não respeitou as múltiplas dinâmicas próprias da 

realidade africana entre homens, mulheres e crianças. Em outras palavras, ao perceber que a 

mulher africana sofreu com diferentes formas de opressão, por meio da colonização, políticas 

imperialistas e formas de estratificação locais, fez-se necessário que tais situações fossem 

problematizadas através do contexto social vivido e dos sistemas de hierarquia formados 

(OYEWUMI, 2010, p. 27).  

Uma das maneiras possíveis de análise dessas opressões, da construção de 

representações referentes às mulheres africanas é através das fotografias. Essas, produzidas em 

contexto colonial, no decorrer do século XIX e XX, foram ferramentas de transmissão de 

discursos e representações discriminatórias, articuladas por categorias de diferenciação de seres 

humanos, tais como raça e gênero.     

O emprego do termo raça e da concepção de gênero dado por portugueses em distintos 

mecanismos textuais molda a forma como o corpo colonizado foi concebido pelo colonialismo 

através das fotografias. Isto é foram utilizados como ferramenta para construção de hierarquias 

entre colonizador e colonizado. Neste sentido, o olhar colonial foi direcionado para ordenar, 

decretar posições e valores a partir da visão do corpo racializado e generificado. Esta visão é 

concebida por intermédio do determinismo biológico que garantia a ideia de que a organização 

social dos seres humanos poderia ser concedida pela Biologia, como pudemos observar no 

início do capítulo deste estudo. Assim os parâmetros da organização social implementada foram 

pautados pelo exemplo do corpo do homem europeu, enquanto que os corpos que se distinguiam 

do exemplo referencial eram encarados como o “Outro”.        

Ademais, o capítulo a seguir tratará da maneira como os corpos das mulheres 

guineenses, do “Outro”, foram representados nas fotografias, buscando identificar padrões de 

visualidade. Inserido em um contexto a partir da instauração do Estado Novo, em que Portugal 

se viu na condição de investir na construção de uma “essencialidade portuguesa”, ligada à ideia 

de nação, ou seja, a demonstração de controle das colônias e de seus habitantes era essencial.  
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3 - PROPAGANDA E FOTOGRAFIA DURANTE O ESTADO NOVO: A 
CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DE MULHERES NA GUINÉ 

“PORTUGUESA” 
     

 No decorrer do Estado Novo (1933–1974), vários episódios auxiliaram na afirmação do 

conhecimento colonial como articulador e a serviço do Império. Era preciso educar moralmente 

a sociedade portuguesa, a propaganda colonial funcionou como a principal ferramenta de 

divulgação da mística da nação e dos interesses nacionais. Diante das limitações estabelecidas 

pelo regime, que institui um caráter imperial, nacionalista e centralizador para a economia e 

administração colonial, é possível identificar um empenho de distintos campos do saber, com 

o objetivo de “debater uma realidade imperial que se quer a tradução da nação” (THOMAZ, 

2001, p. 56)16. Nessa concepção, o projeto político, a identidade nacional e a ciência estavam 

diretamente vinculados a fim de estabelecerem a nação portuguesa como uma nação colonial 

(MATOS, 2006, p.55).  

Na origem da formação e consolidação desses conhecimentos encontravam-se 

instituições, universidades, museus e escolas17 que contribuíam para a construção e reunião de 

um variado arsenal de estudos, obras, coleções, além de investirem parte de seus esforços na 

realização e patrocínio de congressos, exposições e missões. No meio científico e acadêmico 

apontava-se o atraso na ocupação científica das colônias, solicitando investimentos estatais 

voltados para a ciência colonial, possibilitando a realização de trabalhos in loco. A ciência, 

nesta perspectiva, “é apresentada como meio de garantir o sucesso da colonização e assegurar 

uma exploração racional dos recursos coloniais, com óbvios dividendos econômicos para a 

metrópole” (CASTELO, 2012, p. 393). As inúmeras iniciativas de consolidação de um saber 

científico demonstravam um comprometimento entre ciência e projeto político.       

Como uma das principais pautas de atuação do projeto político português estava a 

proposta de realização de uma efetiva propaganda colonial. Alguns dos órgãos de atuação de 

propaganda foram criados durante o regime e os já estabelecidos tiveram suas ações e estruturas 

                                                        
16 Omar Ribeiro (2001) específica a ideia de nação portuguesa através de um enquadramento desterritorializado. 
Compreende este formato como “a ideia da existência de uma comunidade de sentido que englobaria não apenas 
o Portugal europeu e os arquipélagos adjacentes (Madeira e Açores), como também os territórios coloniais na 
África (Cabo Verde, Guiné Portuguesa, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique), enclaves como os de São 
João Batista de Ajudá e Cabinda, também no continente africano, o Estado da Índia Portuguesa (Goa, Damão, Diu, 
Dadrá e Nagar-Aveli), a cidade de Macau, a parte oriental da ilha do Timor e as próprias comunidades de migrantes 
portugueses espalhadas pelo mundo” (2001, p. 56).    
17 Destacam-se: a Escola de Medicina Tropical (fundada em 1902, que em 1935 passou a ser denominado de 
Instituto de Medicina Tropical); a Escola Colonial (fundada em 1906, e em 1927  nomeado para Escola Superior 
Colonial, e novamente em 1954, passou a ser Instituto Superior de Estudos Ultramarinos); o Instituto de 
Antropologia do Porto; a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (criada em 1919); a Junta das Missões 
Geográficas e de Investigações Coloniais/do Ultramar (fundada em 1936).  
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fortalecidas. Dentre as instituições, as que mais se destacavam na propaganda colonial foram: 

a Agência Geral das Colônias (criada em 1924, e em 1951 passou a ser nomeada como Agência 

Geral do Ultramar); e o Secretariado de Propaganda Nacional (fundado em 1933, que em 1944 

foi nomeado de Secretariado Nacional de Informação).  

A AGC/AGU foi o principal órgão oficial a fomentar eventos que tiveram a intenção de 

divulgar informações e conhecimento das colônias. A SPN/SNI suscitou a realização de eventos 

relacionados às manifestações culturais ou comemorativas, bem como publicações periódicas, 

como também a criação de prêmios voltados às temáticas de interesse colonial, o que alavancou 

a Emissora Nacional.  

Em outras palavras, tanto a AGC/AGU como a SPN/SNI foram organismos estatais que 

se dedicavam para além de uma propaganda que se pretendia sistemática, porque tratavam de 

naturalizar ideias e concepções ligadas à raça, aos termos como, por exemplo: “indígenas” e 

“colônias”. A propaganda realizada por ambos organismos era executada e colocada em prática 

através de inúmeras maneiras, tais como: imprensa, literatura, exposições, publicações de 

estudos, postais ilustrados, cinema, do ensino nas escolas para crianças, teatro e expressões 

artísticas. Essas maneiras de difundir a propaganda estavam todas sob a atuação e o julgo da 

censura. 

Diante desses inúmeros veículos de propaganda colonial, alguns se destacaram mais do 

que outros na produção de conteúdo imagético. Nesse sentido, a Primeira Exposição Colonial 

Portuguesa, de 1934, ocupou espaço especial por ser um dos primeiros eventos patrocinado 

pelo Estado Novo, e pelo tom dado à produção de fotografias. A ampla produção e o foco na 

retratação, principalmente de mulheres oriundas de territórios coloniais, pela câmera 

fotográfica, fez com que o arcabouço de imagens disponíveis contribuísse, no sentido de 

pensarmos, especialmente, o contexto da propaganda veiculada e os modos de representação 

imposta às mulheres guineenses.  

Logo, este capítulo pretende apontar como e em quais formatos as mulheres guineenses 

foram representadas nas fotografias de distintos veículos. Nesse sentido, começo abordando as 

imagens da Primeira Exposição Portuguesa, através dos periódicos (Acção Colonial, Boletim 

Ultramar, e Revista Ilustração) e da produção da Casa Alvão. Em seguida, trago a catalogação 

das experiências fotográficas publicadas na obra Raças do Império (1943), do antropólogo 

Mendes Correia, como também a reunião de um conjunto de bilhetes postais de produções 

diversas; por fim, a sistematização das imagens presentes no Boletim Cultural da Guiné 

Portuguesa (1946 – 1973). A intenção é que, ao abordar diferentes veículos e contextos, dentro 

do período de 1930 e 1973, possamos apontar como se organizaram as representações sobre as 
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mulheres guineenses e o que esse modo de representar pode nos dizer sobre o olhar colonial 

português.     

 

3.1 A PRIMEIRA EXPOSIÇÃO COLONIAL PORTUGUESA (1934)  

3.1.1 CONTEXTO E DINÂMICA DO EVENTO 

  

Realizada no Palácio de Cristal (transformado provisoriamente para o evento em Palácio 

das Colônias), na cidade do Porto, inaugurada a 16 de junho de 1934, a Exposição teve a 

intenção de aproximar diferentes grupos da sociedade portuguesa, em torno dos aspectos 

positivos da presença portuguesa no Ultramar (OLIVEIRA, 2019, p. 53). O espaço da 

Exposição foi dividido em duas sessões: a primeira delas em uma dimensão oficial, destinada 

às colônias e a apresentação do olhar colonial português (onde estavam localizadas atividades 

relacionadas à etnografia, história, zoológico humano, monumentos, à experimentação de 

produtos oriundos dos territórios coloniais, teatro, cinema); e a segunda, dava atenção à 

iniciativa privada, com stands de empresas de inúmeros ramos e estilos. Os números revelam 

que durante a sua permanência, entre junho e final de setembro, um milhão e trezentas mil 

pessoas visitaram o evento (SERRA, 2016, p.48).  

Inspirada no modelo de exposições realizadas em Marselha (1922), Antuérpia (1930) e 

Paris (1931), a propaganda utilizada no decorrer do evento pretendeu, primeiramente, enaltecer 

o caráter civilizador presente no projeto colonial; e, posteriormente, apresentar a defesa das 

diretrizes coloniais implementada pelo regime. Essa dupla mensagem foi desenvolvida com o 

intuito de educar e preparar a população metropolitana para os interesses e desafios que 

acarretavam as possessões ultramarinas. Desta maneira, a Exposição exemplificou o que o 

Estado Novo planejava no quesito de propaganda. Desse modo, a atração e atividade que mais 

chamou atenção do público e da imprensa foi a paisagem e estruturas, em menor escala, 

montadas, a fim de reproduzir ambientes (como florestas tropicais, desertos, ilhas e as 

habitações típicas de cada colônia) presentes nos territórios ultramarinos. Neles foi instalado o 

zoológico humano da exposição. Para a “aldeia da Guiné” foram trazidos trinta e quatro 

guineenses, de origem social/étnica bijagós e balanta.       

 A preocupação ideológica-propagandista ligada aos meios relacionados às experiências 

visuais eram utilizados não só como caráter informativo, mas também de uma forma 

pedagógica, com o objetivo de apresentar a diversidade presente no Império Colonial Português 

(SERRA, 2016, p.49). Isto é, era preciso ultrapassar a falta de conhecimento sobre temáticas 

voltadas às colônias, por parte da sociedade metropolitana, e, contudo, incentivar a educação e 
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o interesse de variadas camadas da população. Logo, pressupunha-se que quanto mais a 

população metropolitana conhecesse e procurasse saber sobre os territórios ultramarinos, mais 

se aprofundariam as relações e laços de pertencimento ao projeto político colonial. Entretanto, 

em termos práticos, a Exposição visou legitimar a necessidade de Portugal de se promover 

como país e potência imperial. 

A função pedagógica do evento estava em consonância com a pretendida transformação 

que o Estado Novo aspirava. Esse cenário demandava que a população, de uma maneira geral, 

fosse educada visando se comprometer com as diretrizes do projeto colonial. Era preciso 

demonstrar internamente, para as potências imperiais, a nação portuguesa em parâmetros 

“modernos”. Com efeito, devia-se influenciar a formação de um “novo homem português”, 

contudo, sem esquecer as “glórias” do passado. Neste sentido, as Exposições não estavam 

desassociadas ao surgimento do fenômeno do nacionalismo, durante o século XIX, e de suas 

implicações. Funcionaram como uma forma de criar, exibir e inventar a nação perante o quadro 

internacional, possibilitando delimitar o arcabouço limitador da nacionalidade (OLIVEIRA, 

2019, p. 56).  

 A Exposição, para além de revelar a nova proposta para as colônias do regime 

salazarista, foi uma oportunidade para Portugal se inscrever no conjunto de países imperialistas, 

que já realizavam atividades e eventos semelhantes. Também proporcionou a aproximação de 

grupos de interesse que almejavam que a política colonial viesse a cooperar com projetos de 

investimento e expansão nos territórios coloniais. Fizeram parte do grupo de interesse o 

Movimento Pró-Colónias (reunia os membros responsáveis por conseguirem o espaço e as 

condições financeiras para a idealização e implementação do evento), empresas marcaram 

presença com stands e produtos18, instituições (como a Sociedade de Geografia de Lisboa, a 

Escola Superior Colonial e a Agência Geral das Colônias) criaram salões, a fim de divulgarem 

sua atuação. Houve uma divulgação maciça pela imprensa portuguesa e intelectuais puderam 

investir na difusão da promoção e da participação do Primeiro Congresso de Antropologia 

Colonial (realizado em setembro de 1934, como uma das atividades da programação da 

                                                        
18 A publicidade privada foi fomentada por diferentes tipos de empresas, tais como: vinho do Porto (Morgado e 
Silva, Ferrerinha, Cálem, Sociedade de Vinhos António Meneres, Adriano Ramos Pinto); de brinquedos (Bento & 
Beauvalet); café (Maurício de Andrade e Sociedade de Chá Oriental); Conselho Nacional de Turismo; da indústria 
têxtil (Rio Ave, Rio Vizela, Salgueiros, A. J. Silva Pereira); borrachas e vulcanização (Electro-central 
Vulcanizadora, Fábrica de Borrachas Luso-Belga); maquinaria e ferramentas (União Metalúrgica da Fontinha, 
Agostinho Ricon Peres, Centro Industrial de Ferragens, Agostinho Ricon Peres); cofres e fogões (Tomás Cardoso); 
papelaria (Araújo e Sobrinho); vasos sanitários (Fábrica de Loiça de Sacavém, Cortez Pinto e Pimentel); conservas 
(Lopes Coelho Dias); sabonetes (Matosinhos,  Achile de Brito); fabricação de fósforos (CUF, Fosforeira Lusitana, 
Fábrica de Fósforos Portuguesa, Sociedade Nacional de Fósforos); chocolates (Fábrica de Chocolates Favorita); 
calçados (Fábrica de Calçado Atlas); móveis e cortinas (Armazém Nascimento); Bancos de Portugal e Banco 
Ultramarino.        
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Exposição). Em suma, a atuação desses grupos de interesse durante o evento demonstra a 

coesão e o apoio político que girava em torno do colonialismo português, abarcando 

conjuntamente a proposta de projetar os valores do regime para o público através da fotografia.    

 Dentre as principais atividades que aconteceram no decorrer da Exposição, estavam a 

realização do Congresso de Antropologia Colonial, o Primeiro Congresso de Intercâmbio 

Comercial, isto com as Colônias; o Concurso de Literatura Colonial, com saraus e um cortejo 

alegórico que marcou o seu encerramento.  

Os habitantes das colônias portuguesas enviados para a participação na Exposição eram 

“expostos aos olhares dos <<civilizados>>, muitos dos quais eram rurais, também eles trazidos 

das suas aldeias, transformados em visitantes a olhar simulacros de aldeias” (SERRA, 2016, 

p.50). No total foram enviados para a metrópole timorenses, soldados “landins” de 

Moçambique, guineenses, além de representantes de países como Índia, Angola, Macau e Cabo 

Verde. Mulheres, homens e crianças foram enviados para contribuírem com a teatralização 

etnográfica que buscava traduzir as atividades e dinâmicas do dia-a-dia. Essa encenação criava 

as condições necessárias para reforçar estereótipos ligados à ideia de primitivismo e selvageria. 

Dessa forma, legitimava-se a inevitabilidade do caráter civilizatório da colonização portuguesa.  

 O fotógrafo Domingos Alvão foi o responsável pela realização dos trabalhos 

fotográficos de toda Exposição. Reconhecido por prêmios e medalhas recebidas em Portugal e 

fora do país, no ano de 1934, foi escolhido como fotógrafo oficial por conta de seu histórico de 

viés nacionalista. O material visual confeccionado por Alvão foi propagado não só no Álbum-

Catálogo O Império Português na primeira Exposição Colonial Portuguesa19, como também 

em distintos meios de comunicação, como, por exemplo em: periódicos e revistas. Ele iniciou 

a execução da visualidade colonial, onde criou uma “forma de compreender visualmente as 

relações e hierarquias coloniais baseadas em determinados protocolos” (OLIVEIRA, 2019, p. 

60). Diante desse cenário indagamos: Quais hierarquias coloniais seriam essas? Quais 

representações elas constroem e fomentam sobre as mulheres guineenses através das fotografias 

da Exposição Colonial Portuguesa? É a partir dessas indagações que, a seguir, nos deteremos 

nas formas de representar a mulher guineense durante o evento, ou seja, através de veículos de 

imprensa e do catálogo oficial.  

 

 

                                                        
19 Catálogo oficial disponível no site da Hemeroteca Digital de Lisboa: http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/RaridadesBibliograficas/OImperioPortugues/OImperioPortugues_item1/index.html 
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3.1.2 A CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES COLONIAIS REFERENTES ÀS 

MULHERES GUINEENSES SOBRE A TEMÁTICA DA EXPOSIÇÃO 

  

Como já mencionado, toda a produção fotográfica referente à exposição foi realizada 

por Domingos Alvão. Boa parte dessa produção encontra-se reunida no livro A Porta do meio: 

a Exposição Colonial de 1934, onde temos diferentes tipos de fotografias, como, por exemplo: 

políticos, monumentos oficiais, instalações e atividades da exposição, principalmente, de 

habitantes das colônias portuguesas enviados especialmente para serem expostos no evento. No 

total, a obra reúne cento e sessenta e quatro fotografias; delas, cinquenta e cinco são imagens 

de habitantes dos territórios ultramarinos (33,5%). Das cinquenta e cinco fotografias, dezenove 

retratam somente mulheres guineenses ou homens e crianças guineenses (34,5%).  

Ademais, as mulheres guineenses presentes e expostas na Exposição foram 

representadas a partir do olhar de Domingos Alvão, através de um sentido norteador: a 

objetificação de seus corpos. Acontece através de uma dinâmica visual que estabelece um 

formato de enquadramento que centraliza o corpo ou os corpos, e os posiciona em primeiro 

plano, como objeto central, acompanhado de múltiplas narrativas.   

Segundo Frantz Fanon (2008, p. 105), o racismo objetifica o corpo negro. Dialogando 

com esta perspectiva, Richard Schmitt (1996, p. 35-39) aponta que a objetificação não ocorre 

com a intenção de transformar necessariamente pessoas em coisas, ou seja, a concepção é muito 

mais complexa e profunda. Nessa lógica, a objetificação “não significaria transformar pessoas 

em objetos – pois isto não pode ser realizado -, mas sim agir como se essas pessoas assim o 

fossem, e ainda forçá-las a aceitar esta posição de coisa, pelo menos em relação ao opressor” 

(SCHMITT apud STREVA, 2016, p. 25).  

Contudo, existe uma série de narrativas que permeia a objetificação relacionada ao 

corpo da mulher guineense. Nas narrativas existentes nas imagens realizadas por Domingos 

Alvão estavam presentes: a reunião de um grupo de guineenses (oito fotografias); a interação 

social com um homem ou vários homens (duas fotografias); uma única ou várias mulheres, 

onde há a ênfase exclusiva no corpo feminino (8 fotografias); e uma mãe a amamentar seu filho 

(1 foto). Assim sendo, as fotografias exibidas no livro e as representações que veiculavam 

foram as que estiveram disponíveis para a realização da propaganda nos jornais e revistas da 

época, incluindo nesta lista: o Acção Colonial: Número Comemorativo da Exposição Colonial 

do Porto, o Boletim do Ultramar: Órgão Oficial da I Exposição Colonial, e a Revista 

Ilustração.  
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Nesse sentido, o jornal Acção Colonial: Número Comemorativo da Exposição Colonial 

do Porto (1934), dirigido por Frederico Filipe, um de seus fundadores, juntamente com 

Henrique Mouta, José Sarmento e Sá Couto, teve como objetivo: 

 

[...] - eis que levados pela idéia de vulgarizar entre nós o que é nosso, nos metemos a 
caminho... (...) mas a nossa vontade não soçobrou, pois, a necessidade clara e absoluta 
de uma intensa e afincada propaganda para defesa do nosso bom nome de povo 
colonizador não deixava esmorecer-nos (FILIPE, 1934, p. 8).  

 

Como mencionado na escrita do subtítulo e evidenciado pelas palavras de seu diretor, o 

periódico foi uma ferramenta de informação e propaganda das colônias. Publicado em apenas 

um único número, promete o caráter especial de divulgação da Exposição Colonial do Porto. 

Entretanto, na maior parte de seus artigos, a temática da Exposição ficou em segundo plano, 

dando espaço para assuntos ligados à economia, projeto, ensino colonial. Não há informações 

referente ao número de tiragem e de vendas.   

 As fotografias de Domingos Alvão referentes à Exposição apareceram diretamente em 

dois momentos, a saber: no jornal e, indiretamente, uma vez (através de uma ilustração realizada 

a partir de uma fotografia). No primeiro momento, elas aparecem em um compilado de 

fotografias, apresentadas sob o título: Aspectos da Exposição do Porto. Ocupou duas páginas 

inteiras, com onze fotografias, onde a presença textual apareceu exclusivamente nas legendas. 

Os conteúdos e mensagens variavam entre imagens referentes aos monumentos do evento e de 

habitantes das colônias. Este conjunto de imagens, ao serem apresentadas juntas, pretendiam 

demonstrar a grandiosidade do império colonial, afirmando o domínio e controle de um acervo 

material e de pessoas. Em outras palavras, onze fotografias. Delas, duas centralizavam a 

narrativa nas mulheres, como podemos perceber a seguir na Fotografia 2 e 3.  
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Fotografia 1 – “Aspecto da Exposição do Pôrto” (legenda original). 

 
Fonte: FILIPE, Frederico (dir.). Aspectos da Exposição do Pôrto. In: Acção Colonial: Número Comemorativo da 

Exposição Colonial do Porto, 1934, p. 20-21. 
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Fotografia 2 – “Tipo de mulher indo-portuguesa” (legenda original).  

 
Fonte: FILIPE, Frederico (dir.). Aspectos da Exposição do Pôrto. In: Acção Colonial: Número Comemorativo da 

Exposição Colonial do Porto, 1934, p. 20. 
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Fotografia 3 – “Beleza africana” (legenda original). 

 
Fonte: FILIPE, Frederico (dir.). Aspectos da Exposição do Pôrto. In: Acção Colonial: Número Comemorativo da 

Exposição Colonial do Porto, 1934, p. 20. 
 

A Fotografia 2 é enquadrada pelo olhar colonial, através da legenda : “Tipo mulher indo-

portuguesa”. A Fotografia 3 retrata uma mulher guineense pertencente à sociedade balanta, 

denominada como Rosinha, recebe a seguinte legenda: “Beleza africana”. Como poderemos 

observar, Rosinha foi o alvo das atenções, principalmente das câmeras de Alvão. Diante de uma 

sociedade portuguesa católica, conservadora, a ênfase na seminudez nas fotografias revelava 

intenções de associação a um corpo erotizado e ao mesmo tempo ligado à selvageria, à 

monstruosidade.  
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 O segundo momento em que há presença de fotografias tiradas na Exposição no jornal 

está inserida em um artigo intitulado Ressurgimento Ultramarino, de autoria do General João 

D’Almeida. O artigo dá conta de fazer um balanço dos esforços e das condições políticas da 

colonização portuguesa de 1820, a “geração a primeira que depois do século XVIII traz em si 

o sentimento, a idéa e o ideal da grandeza de Portugal” (ALMEIDA, 1934, p. 32). Em nenhum 

momento faz-se referência à Exposição, no entanto, a fotografia de Alvão é publicada no artigo. 

Na Fotografia 4, contamos com a presença de uma mulher de origem social bijagó, além de um 

homem guineense.    

         
Fotografia 4 – Sem legenda. 

 
Fonte: D’ALMEIDA, João. Ressurgimento Ultramarino. In: Acção Colonial: Número Comemorativo da 

Exposição Colonial do Porto, 1934, p. 29. 
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Rosinha é novamente retratada no periódico, desta vez, em formato de ilustração no 

artigo: Do riso e da ironia na raça preta, escrito e ilustrado por Pinto de Magalhães. Nele, o 

autor se debruça sobre as emoções, o temperamento dos habitantes das colônias africanas em 

distintas situações, utilizando passagens de sua experiência e de conhecidos em solo angolano. 

No entanto, Pinto de Magalhães confecciona a ilustração a seguir, a partir de uma fotografia de 

Domingos Alvão e a introduz no artigo com a seguinte legenda: “Tipo de beleza preta, na 

Exposição”.  
 

Ilustração 1 – “Tipo de beleza preta, na Exposição” (legenda original) 

 
Fonte: MAGALHÃES, Pinto de. Do riso e da ironia na raça preta. In: Acção Colonial: Número Comemorativo 

da Exposição Colonial do Porto, 1934, p.18-19. 
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 A retratação de Rosinha e de mulheres guineenses não nomeadas nas imagens, em três 

momentos do número comemorativo, reflete o início da objetificação do corpo dessas mulheres 

pela propaganda do regime salazarista. As imagens de Rosinha encontravam-se no limite entre 

a empolgação, a erotização e o mal-estar gerado pela moral e costumes cristãos (SILVA, 2019, 

p. 15). Como menciona Filipa Vicente (2013), a intenção era “transformar o império num 

objecto de desejo”, ou seja, vinculado às investidas do projeto colonial.  

 Neste sentido, o boletim Ultramar: Órgão Oficial da I Exposição Colonial também 

estava alinhado a tal proposta. Quinzenário, intitulava-se como o periódico da Exposição 

Colonial do Porto, tendo sua circulação nos períodos entre primeiro de fevereiro e quinze de 

outubro do ano de 1934. Dirigido por Henrique Galvão, pelo corpo editorial constituído por 

Hugo Rocha e João Moreira, além do chefe dos serviços de imprensa da Exposição, Mário de 

Figueiredo. O esforço de lançar o jornal com quatro meses e meio de antecedência tinha como 

finalidade responder à demanda por divulgar a Exposição, além de realizar a promoção turística. 

O Ultramar teve dezoito números publicados. No entanto, nos deteremos somente ao número 

dez, de 15 de junho de 1934, que é o volume que apresenta as fotografias da Exposição. O 

Número em questão teve a tiragem de dez mil exemplares, e custava 0,50 centavos de Escudos.  

 Na página quatorze (última página), após a série de propagandas de empresas que 

patrocinavam o jornal, aparece uma reunião de sete fotografias em uma só página. São 

fotografias de Domingos Alvão e Platão Mendes que retratavam monumentos e a encenação 

das residências nativas dos africanos na Exposição, supostamente seus hábitos. Novamente a 

fotografia de uma mulher guineense, com o corpo parcialmente desnudo, aparece no compilado, 

como podemos avaliar a seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Fotografia 5 – “REPRODUÇÃO DE VÁRIOS ASPECTOS DO CERTAME: Em cima – O Farol da Guia, 
reconstituição do mesmo existente em Nova Gôa, e um landim junto da Bandeira das Descobertas, que tremulará 
durante a Exposição no pequeno castelo do bosque do Palácio. A seguir – Trecho da aldeia da Guiné: detalhe da 
aldeia de Timor: uma mulher de Balanta; o Arco dos Vizo-Reis, que fica na Avenida da Índia, e um <dongo>, no 

grande lago do Palácio com dois indígenas de Bijagoz” (legenda original).    

 
Fonte: Ultramar: Órgão Oficial da I Exposição Colonial. Porto, nº 10, 15 de junho de 1934, p. 14. 
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Sem alguma referência a artigo ou proposta, a única informação que o leitor recebe é 

oriunda da legenda. Nela, somente há referência a origem social e étnica, referenciando-a como 

“uma mulher de Balanta”. Esta maneira de identificação pessoal é um mecanismo de 

despersonalização e de homogeneização, que influência o leitor a pensar em uma padronização 

das mulheres balantas, como se todas fossem como a retratada na imagem. No entanto, a mulher 

retratada no mosaico de fotografias aparenta utilizar vestimenta comumente usada pelos 

indivíduos da sociedade bijagó.   

Esse formato se repete quando nos referimos à Revista Ilustração (1926-1939). Fundada 

no limiar do fim da I República e no período transitório ditatorial. A fim de atingir um público 

amplo, a Revista optou por utilizar, recorrentemente, o mecanismo de foto-notícia, pretendendo 

atingir um maior público. Foram publicados trezentos e trinta e seis números nesta primeira 

fase da Revista. Custava o valor de 5$00 Escudos, não possuía um número de tiragem fixo por 

conta da variação no número de assinaturas que tinham a possibilidade de envio por Portugal 

continental e insular, para as colônias, para o Brasil, para a Espanha e seus territórios coloniais. 

Sua produção era revisada pela Comissão de Censura do Estado Novo.  Por sua vez, no número 

duzentos e cinco, de primeiro de julho de 1934, é observado que a Revista ilustra duas sessões 

ligadas à Exposição, em que as fotografias são protagonistas. Elas receberam os títulos de: 

“Aspectos nocturnos da Exposição”; e “A representação indígena na Exposição Colonial”.  

A primeira demonstra as dependências do Palácio de Cristal, à noite, ressaltando a 

iluminação. A segunda traz a reunião de cinco fotografias em um mosaico, que pretende retratar 

os habitantes das colônias tal qual apresentados na encenação mostrada na exposição. Nas cinco 

fotografias trazidas no mosaíco, são exibidos homens, mulheres e crianças em atividades 

cotidianas. Em três delas, há mulheres de origem social bijagós. Em duas imagens há uma 

interação com habitantes homens. E na outra fotografia aparece uma das mulheres bijagó 

centralizada na foto, exibindo em primeiro plano, parcialmente, o tronco desnudo. Como 

podemos observar:  
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Fotografia 6 – Sem legenda. 

 
Fonte: Revista Ilustração. Lisboa: nº 205, 1934, p. 23. 
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Mesmo diante de uma proposta editorial distinta das dos outros periódicos abordados, 

ainda sim, o formato, a disposição e a necessidade de demonstrar os habitantes das colônias 

segue a mesma lógica na Revista Ilustração. Isto demonstra que, mesmo não sendo explícita, 

trata-se de uma revista que visa a propaganda colonial, pois, o formato de exibição e de 

representação das mulheres nas fotografias permanece o mesmo, ou seja: comprovar o estado 

de selvageria que se encontravam os indivíduos coloniais. O desnudamento parcial presente nas 

fotografias apresenta um caráter ambíguo de erotização dos indivíduos e de demonstração do 

estágio cultural e civilizacional ao que deveriam ser submetidos. Entretanto, a erotização dos 

indivíduos é uma narrativa subjetiva e complexa. É preciso salientar que a postura conservadora 

defendida pelo Estado Novo não permitiria a exibição deste conteúdo ligado a erotização dos 

corpos.      

Nesse sentido, as fotografias produzidas por Domingos Alvão são o resultado do 

enquadramento que a política do Estado Novo pretendeu dar à Exposição, isto é, veiculadas em 

meios de comunicação distintos, incluindo os jornais abordados anteriormente. Em outros 

termos, através deles pudemos observar um certo padrão de representação. Diante desta lógica, 

as representações visuais construídas visaram demonstrar o estágio cultural e civilizacional e 

apresentar as mulheres guineenses que, por conta de sua parcial nudez, estavam disponíveis 

para serem exibidas de maneira objetificada.  

A esse respeito, Franco (2019, p.17) aponta que “as mulheres, por serem negras, podiam 

apresentar-se nuas para serem observadas num espaço de passeio familiar e de lazer. Sua 

condição não transgredia a moral vigente porque eram o oposto das observantes �...�.” Essa 

ideia de objetificação do corpo da mulher negra de origem africana está indissociável a pensar 

o Império Colonial Português concebido por parâmetros ligado aos conceitos de raça e gênero.     

 

3.2 AS GENTES DA GUINÉ NA OBRA RAÇAS DO IMPÉRIO – MENDES CORREIA 

  
 No livro Raças do Império (1943), escrito pelo antropólogo Antônio Augusto Esteves 

Mendes Corrêa20, temos um resumo de informações que giram em torno da Pré-História, a 

                                                        
20 Mendes Corrêa foi professor e pesquisador da Universidade do Porto, fundador e principal representante da 
Escola Antropológica Portuense. Formado em medicina, em 1911, ele se especializou e desenvolveu trabalhos nas 
áreas de antropologia física e criminal. No decorrer das décadas de trinta e quarenta realizou atividades acadêmicas 
na metrópole e no exterior, incluindo a supervisão  de professores e alunos na realização do estudos 
antropométricos, isso perante os habitantes das colônias enviados para a I Exposição Colonial Portuguesa, além 
de ter ocupado cargos de extrema importância dentro da instituições coloniais, como, por exemplo: a direção da 
Escola Superior Colonial (1945-1957), a presidência da Junta das Missões Geográficas e de Investigações 
Coloniais e da Sociedade de Geografia de Lisboa. 
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constituição racial, os modos, costumes das sociedades de Angola, Moçambique, Guiné 

“Portuguesa”, Índia, Macau, Timor, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. O conteúdo da obra 

combina produção científica e divulgação colonial, permeados por uma ênfase no uso de 

fotografias, desenhos e mapas. 

Observamos que a produção pretendia dar conta dos aspectos biológicos e hereditários 

dos grupos presentes nas colônias, dos comportamentos psicossociais, da predisposição para o 

trabalho e a questões referente à cultura nos territórios ultramarinos. Com efeito, o método 

adotado por Correia teve o objetivo de dar conta da totalidade das raças que faziam parte e 

constituíam o Império, porque demonstravam um viés racial heterogêneo diante da unidade do 

espírito colonial português. Em outras palavras, é como se esse espírito conduzisse o domínio 

português à atuação nas colônias, em prol de uma escala evolutiva pautada no progresso. 

Os trabalhos realizados por Mendes Corrêa de uma maneira geral, estavam 

intrinsicamente ligados à política governamental, tanto no período republicano, como durante 

o Estado Novo. Inclusive, durante a ditadura de Salazar, suas pesquisas estavam alinhadas aos 

princípios expostos pelo Ato Colonial e pela política de indigenato, no sentido de reforçar 

perspectivas que abordassem a “diversidade natural” dos povos, em que a hierarquia entre os 

distintos grupos e a gestão do processo de assimilação visaram assegurar a superioridade dos 

indivíduos metropolitanos. Em outros termos,  

 
Política e antropologia juntam-se, então, na preservação da tradição colonial 
portuguesa e dos “usos e costumes” dos povos indígenas: é na garantia política da 
preservação da diferença e no seu estudo a partir dos meios antropológicos que 
teríamos a reprodução hierárquica da desigualdade, e com isto a perpetuação do 
império (THOMAZ, 2001, p. 69).  

     

A atuação de Mendes Corrêa foi a tradução da aceitação e do êxito da produção de teses 

antropológicas por estudantes e professores universitários, situados em uma posição de 

cientistas a serviço do Império. Esse posicionamento acarretou uma hierarquia profissional que 

estabelecia, na figura dos acadêmicos e nas teses antropológicas realizada por universitários, 

um elo entre administração estatal e a elaboração de conhecimento que servisse à composição 

imperial. Ademais, percebe-se nisso a formação de um mapa social da ocupação cientifica que 

se aplica à submissão dos administradores coloniais ao conhecimento produzido pela academia 

(ROQUE, 2006, p.807). 

 É diante desse contexto e concepção que se insere o capítulo Gente da Guiné, no 

conjunto da obra Raças do Império. A seção é dividida em quatro partes: Pré-História e 

“descobrimento”; ocupação do território pelas populações locais com ênfase no interior; 
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posteriormente, no litoral; além de um levantamento sobre as principais características físicas 

e costumes das sociedades mais numerosas que ocupavam o solo guineense.   

 A primeira parte inicia fazendo referência aos primeiros momentos da chegada na África 

Ocidental pelos portugueses, contrastando as experiências de resistência das sociedades locais, 

através de lutas com os lusitanos, a instauração do comércio de escravos, justificados de certa 

maneira com “o propósito lusitano de dilatar a Fé e o Império, isto em missão divina de 

evangelização de almas, unida, de forma superior e indissolúvel, ao objetivo de 

engrandecimento e ampliação duma Pátria, rica de benemerências espirituais” (CORRÊA, 

1943, p. 347). Com efeito, elabora-se um perfil da colonização portuguesa em solo guineense, 

ressaltando o papel dos lançados, a exigência de uma ocupação efetiva, a constante ameaça de 

uma “ação expoliadora”, os processos de imigração e de fixação das populações diante dos 

“impérios sudaneses” (abordando a extensão dos domínios culturais e materiais), e dos poucos 

achados pré-históricos na região.          

 Em um segundo momento, no capítulo, Mendes Corrêa abordou a ocupação do interior 

do território guineense, trazendo aspectos originários da formação de Fulas e Mandingas por 

autores do século XV. Destaca ainda a rivalidade entre as duas principais sociedades 

islamizadas que habitavam a Guiné “Portuguesa”, trazendo como exemplo a vitória dos Fulas 

perante os Mandingas, em 1836. Segundo o autor, o controle dos Fulas também se exerceria 

perante outras sociedades como, por exemplo, os Biafadas, entre outras. Em suma, essa posição 

seria justificada por fatores econômicos desenvolvidos pela atividade pastoral que garantiriam 

a vitória através das armas.  

 Por sua vez, o terceiro aspecto temático dá conta dos movimentos e trajetórias das 

sociedades que habitavam o litoral da Guiné. Inicialmente o autor traz o aumento e a diminuição 

demográfica de algumas sociedades que habitavam o litoral. O passo seguinte é exaltar a 

diversidade social presente no litoral, em detrimento das que existiam no interior. Entretanto, a 

seguir, ele os classifica como: “Gentes menos dotadas ou menos venturosas viviam junto da 

costa não por impulso espontâneo, mas por fôrça da necessidade e das circunstâncias. �...� O 

horizonte mental e social dessas gentes acabava na orla marítima; para além era o vácuo, o 

deserto, o inhóspito” (CORRÊA, 1943, p. 361). 

 A última referência temática desenvolvida por Corrêa, mais aprofundada, é quando ele 

se aproxima da descrição das sociedades da Guiné. A descrição se deu em torno de elementos 

como, por exemplo: a origem, as características físicas de seus habitantes (especialmente da cor 

da pele, a medição de crânios), os esquemas de grupos sanguíneos, as línguas, o vestuário, o 
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mobiliário das casas, as cerimônias fúnebres, as danças, a arte, a música, a literatura e 

sociedades secretas.  

 

3.2.1 A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES GUINEENSES NO CAPÍTULO GENTES 

DA GUINÉ 

  

 Das vinte e oito fotografias presentes no capítulo Gentes da Guiné, dez delas se referem 

às mulheres (35,7%). Além da objetificação da mulher e de homens - em seis fotografias 

(21,4%) -, outras temáticas foram constantes na narrativa imagética no decorrer do capítulo, 

tais como as imagens relacionadas aos aspectos científicos, à exibição de reuniões sociais e de 

paisagens do território; cada uma com quatro fotografias (a refletirem cada uma 14,3% do total 

de fotos). Novamente as mulheres são maioria ao serem expostas e representadas nas imagens. 

Contudo, indagamos: Qual origem das fotografias presentes no capítulo? Quais representações 

são construídas a partir delas? O que a utilização desta ferramenta nos revela sobre o olhar de 

Mendes Correia?  

 As fotografias de guineenses que ilustram o capítulo foram produzidas e 

disponibilizadas por dois fotógrafos amadores, General Luís António Carvalho Viegas e o 

Armando Landerset Simões. Dentre as dez imagens de mulheres, nove são de autoria de 

Carvalho Viegas. O general ocupou o cargo de governador da Guiné “Portuguesa” entre os anos 

de 1933 e 1941 e, posteriormente, foi vogal do Conselho do Império Colonial, além de 

Deputado da Assembleia Nacional. No período de sua governança lançou obras ligadas ao 

território guineense: Ilha de Canhambaque (1937) e três volumes intitulados Guiné Portuguesa 

(publicadas entre 1936 e 1940). Logo, as fotografias publicadas no Gentes da Guiné, tem sua 

origem na publicação de imagens nos três volumes do livro Guiné Portuguesa de onde foram 

retiradas.         

A única fotografia de mulheres guineenses utilizada no capítulo de autoria do fotógrafo 

e etnógrafo Landerset Simões, foi publicada em sua obra Babel Negra (1935). Nela, o autor 

aponta que os responsáveis pela confecção das fotografias presentes são Manuel J. Pires, 

Amândio Lopes, e ele. Sendo assim, o objetivo do autor - no decorrer do trabalho - foi analisar 

a constituição histórica dos grupos étnicos e observar a maneira como lidam com “suas 

instituições morais, a economia material e a existência social do negro” (SIMÕES, 1935, p. 16).  

Tanto Carvalho Viegas como Armando Landerset reforçam uma perspectiva etnográfica 

no conteúdo das fotografias, publicadas em suas obras. Com efeito, Mendes Correia utilizou 

igualmente essa perspectiva em seu trabalho. As fotografias de mulheres publicadas no Gentes 
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da Guiné seguiram uma constante: a objetivação do corpo das mulheres, pretendendo focar em 

elementos relacionados à sociedade em que estavam inseridas, aos seus costumes. Nesse 

sentido, existiu uma pré-disposição em demonstrar não somente a diversidade étnica, não só 

pelos elementos físicos, como também elementos culturais através das vestimentas, adornos, 

tatuagens, penteados que pudessem ser identificados como elementos distintivos entre as 

sociedades.  Como podemos observar nas fotografias a seguir: 

 
Fotografia 7 – “Penteados de mulheres futa-fulas” (legenda original) 

 
Fonte: CORRÊA, Mendes. Gente da Guiné. In: Raças do Império. Porto: Portucalense editora, 1943, p.384. 
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Fotografia 8 – “Mulheres papéis (com tatuagens)” (legenda original) 

 
Fonte: CORRÊA, Mendes. Gente da Guiné. In: Raças do Império. Porto: Portucalense editora, 1943, p.369. 
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Fotografia 9 – “Mulher brame” (legenda original) 

 
Fonte: CORRÊA, Mendes. Gente da Guiné. In: Raças do Império. Porto: Portucalense editora, 1943, p. 374. 
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Fotografia 10 – “Mulher biafada” (legenda original) 
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Fonte: CORRÊA, Mendes. Gente da Guiné. In: Raças do Império. Porto: Portucalense editora, 1943, p. 372. 
 

Ao observarmos as dez fotografias publicadas no capítulo, todas exibem a mulher de 

forma a realizar pose proposta pelo fotógrafo, de maneira passiva, ou seja, a não executar 

nenhuma ação ou atividade. Elas seguem duas lógicas de exibição corporal das mulheres: de 

forma frontal (três fotografias) e parcialmente direcionada para o lado esquerdo ou direito (sete 

fotografias). A inclinação corporal para determinado lado visava captar elementos físicos de 

medição e análise comparativa física e, ao mesmo tempo, apresentar características étnicas 

vinculadas à vestimenta e adornos. Outra questão relevante é que as mulheres retratadas são 

esbeltas e de aparência jovem, de sociedades islamizadas que aparecem vestidas com roupas 

conforme seus hábitos culturais. 

Ao se debruçar sobre as descrições fenotípicas e as medições cranianas dos Fulas, o 

antropólogo interliga suas constatações e tendências dos índices cefálicos e o grau de 

“nigritização”, como também a beleza das mulheres dessa sociedade. A esse respeito, Corrêa 

(1943, p. 370) esclarece: 

 

[...] Nas séries do Instituto de Anatomia do Pôrto, os 4 crânios fulas existentes deram 
índices cefálicos de 71,1 a 76,6, tendência cameprósopa, prognatismo acentuado (num 
não pôde determinar-se este) e, salvo num exemplar mesorrínico, indices nasais 
correspondentes a uma forte platirrinia. Esta excede a de grupos nigriticos, dando, 
com o prognatismo acentuado, à medida da nigritização sofrida pelos Fulas da nossa 
Guiné. A capacidade craniana, que, como se sabe, se relaciona com a estatura, é 
bastante elevada em 2 dos 3 exemplares masculinos estudados no Instituto referido. 
Os depoimentos dos autores e o exame de fotografias acusam, entre as mulheres fulas 
da nossa Guiné, tipos de verdadeira beleza.  

 

Dessa maneira, pode-se constatar que as fotografias foram ferramentas coloniais para 

se avaliar graus de beleza, de feminilidade e ligados às hierarquias raciais, isto é, vinculados à 

cor da pele. Segundo Mendes Corrêa (1943, p. 368), “antropologicamente, o tipo clássico do 

Fula corresponde à menos negróide das populações africanas de côr que habitam na nossa 

Guiné”. Nesse sentido, as fotografias publicadas no capítulo tornaram-se a efetiva 

demonstração do olhar masculino e do processo de racialização que sofre o corpo no continente 

africano, isto a partir da colonização. Essa dupla combinação entre gênero e raça criou as 

condições para que os grupos de atuação colonial portuguesa inventassem representações, 

impusessem identidades e criassem a sensação de conhecimento.           

Porém, nem sempre a publicação das fotos estava ligada à temática discutida no texto. 

Por exemplo, as primeiras fotografias de mulheres guineenses estão localizadas na primeira 

parte do capítulo, onde Mendes Corrêa aborda os primeiros esforços metropolitanos no 
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território guineense. Em alguns momentos, ao se debruçar sobre as sociedades presentes na 

Guiné, na última parte do capítulo, acontece o mesmo. Assim, ao apresentar o caráter 

etnográfico específico de uma sociedade21, trazia-se a imagem de mulheres de outra origem.  

Com efeito, essa divergência no discurso textual apresentado e nas imagens das 

mulheres têm duas significações. A primeira, mesmo que não haja uma correlação direta entre 

o que está sendo demonstrado no texto e na imagem, determina que o importante para Mendes 

Corrêa é ressaltar a diversidade sociocultural presente na Guiné. Em outras palavras, é uma das 

características formadoras da centralidade do ideal de nação portuguesa, instaurado pelo Estado 

Novo. A segunda significação dá conta de demonstrar, sistematicamente, a exibição das 

mulheres guineenses como alvo de grande interesse metropolitano. Logo, ali é observado o 

interesse, que é consequência da forma como as mulheres guineenses foram representadas na e 

a partir da I Exposição Colonial Portuguesa de 1934.  

No decorrer do capítulo Gentes da Guiné, foi possível identificar que a forma de 

representar a mulher guineense foi guiada pela objetificação do corpo feminino, pretendendo 

realçar a diversidade étnica e de costumes, a fim de produzir conhecimento. Esse modo de olhar 

a partir de uma perspectiva etnográfica teve como objetivo reapresentá-las, através de 

parâmetros científicos em estudos acadêmicos. Contudo, ciência e propaganda caminharam 

juntas no projeto colonial português. Nesse sentido, a objetificação dos corpos foi reforçada, 

paralelamente, à visão etnográfica, sendo um dos instrumentos de propaganda colonial 

utilizados pelo Estado Novo. Inserido nesta lógica de propaganda colonial, encontram-se os 

bilhetes postais.  

 

3.3 OS BILHETES POSTAIS 

3.3.1 APRESENTAÇÃO DOS POSTAIS DA GUINÉ 

 

 Os bilhetes postais surgiram em torno da década de 1870 e logo foram incorporados em 

diferentes regiões do mundo e com diferentes públicos. Inicialmente, eram confecionados 

apenas em formatos de gravuras, com os avanços da técnica fotográfica passaram a ter imagens 

fotográficas. Sua maior circulação se deu entre diferentes nichos sociais, possibilitando o 

consumo por grupos mais amplos e diversos. Eles foram uma das primeiras formas de 

                                                        
21 Tais como: os Fulas, os Balantas, os Manjacos, os Mandingas, os Bijagós, os Papéis, os Mancanhas, os Felupes, 
os Beafadas, os Nalús, dentre outros 
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comunicação interpessoal, inserido em um processo industrial vinculado à produção de 

informação (FRANCO, 2006, p. 26).  

Em outras palavras, transformou-se em um objeto de consumo de massa, por conta de 

sua rápida reprodução e dos baixos custos. Com a popularização da comercialização de postais, 

tornou-se um instrumento de comunicação, de transmissão de lembranças de viagens ou de 

experiências, e até mesmo um souvenir. Em suma, esses usos gerais foram apropriados pelo 

colonialismo português, a fim de servirem como conhecimento visual referente ao continente 

africano e como ferramenta de propaganda dos feitos nos territórios coloniais.    

 Dos registros de produção de postais a retratarem questões referentes à Guiné, os 

primeiros que se tem notícias datam de 1900. Até a década de trinta as companhias comerciais 

fotográficas francesas predominavam nessa atividade. No decorrer do Estado Novo, 

principalmente, após 194622, há um aumento na produção de casas comerciais locais, em sua 

maioria sediadas em Bissau, tais como: Confeitaria Império, Casa Mendes, Galeria Jotaeme, 

Foto Serra, Casa Gouveia, Foto Iris (CARVALHO, 2008, p. 165). Entretanto, como lembra 

Clara Carvalho, essa diversidade de casas comerciais locais não pode ser traduzida em múltiplas 

produções distintas, visto que muitas das fotografias que deram origem a bilhetes postais são 

oriundas do arquivo e realizadas por membros do Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. Em 

outros termos, esse aumento - de uma maneira geral - é consequência das atividades de 

comemoração do V Centenário de Descobrimento da Guiné e da aproximação ideológica ao 

luso-tropicalismo pelo governo e intelectuais portugueses. 

 A trajetória dos bilhetes postais sobre a Guiné “Portuguesa” trouxe imagens de 

paisagens, da flora, da fauna, de sociedades e de seus habitantes. Esse padrão temático pode ser 

avaliado no livro Postais Antigos da Guiné (2000), de João Loureiro, onde o autor reuniu 

duzentos e quarenta e oito postais, compreendendo uma temporalidade de 1900 a 1970, em 

torno dos principais temas. 

 A partir da década de 1960, apenas a Foto Serra, Casa Mendes, Confeitaria Império e 

Casa Gouveia se mantiveram ativas a produzir e publicar bilhetes postais na Guiné. A Agência 

Geral do Ultramar, o Centro de Informação e Turismo agiam como editores institucionais. No 

decorrer desse período, a ênfase dada nos postais sobre a Guiné pretendeu ressaltar as diferenças 

étnicas, preferencialmente, retratadas por mulheres. Esse interesse particular pela exposição 

feminina pode ser explicada pela intenção de evitar a associação da imagem dos homens 

                                                        
22 Durante a I Exposição Colonial Portuguesa e em outras exposições em que Portugal foi convidado a participar 
(como a Exposição Internacional de Paris, Exposição do Mundo Português), houve uma produção considerável de 
bilhetes postais produzidos, a partir de gravuras, ilustrações e fotografias.    
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guineenses a da guerra de libertação colonial, desencadeada no território entre os anos de 1963 

e 1973.     

 

3.3.2 A REPRESENTAÇÃO FEMININA NOS POSTAIS 

  

 Os postais avaliados, a seguir, fazem parte da coleção presente no setor de iconografia 

da Biblioteca Nacional de Portugal, inseridos na coleção Guiné Portuguesa; e no portal Postais 

Antigos. Os bilhetes postais presentes nessas duas fontes datam de dois períodos específicos: 

oriundos da Exposição Internacional de Paris, de 1937; e do período que gira em torno dos 

primeiros anos da década de 1960.  

Os da Exposição Internacional de Paris foram ilustrados pelo pintor Eduardo Malta, 

desenhando - em sua maioria - figuras coloniais que já eram conhecidas do público português 

da Exposição Colonial Portuguesa, tais como: Abdulai Sissé, Ignez e Rosinha. Logo, 

observamos que a coleção de postais de meados 1960 é composta de fotografias de casas 

comerciais de diferentes origens e anos, onde as mulheres guineenses são, em grande maioria, 

retratadas.  

 Sendo assim, as fotografias presentes nos postais do início da década de 1960 são 

composta por vinte e nove imagens, sendo seis de homens (20,7%), vinte e três de mulheres 

(79,3%). Dentre as que retratam mulheres, é possível identificar narrativas distintas, porque 

encontram-se formas de representação através da objetificação dos corpos femininos, 

unicamente (onde reforçou a sexualização, erotização dos corpos, a partir de um padrão de 

visualidade já estabelecido no mercado de bilhetes postais) ou trazendo narrativas paralelas 

ligadas à maternidade, ao trabalho ou às atividades domésticas. Isto é, sendo dezessete dos 

postais a retratarem exclusivamente o corpo das mulheres (79,3%). Perante essa narrativa, 

somente uma fotografia não exibe seios desnudos. Das narrativas exibidas paralelamente a 

objetificação, três imagens estavam vinculadas às atividades domésticas (13%), duas ao 

trabalho (8,7%), e uma a maternidade (4,3%).  

 Dentre os postais que retratavam mulheres, percebemos que existia uma tendência em 

apresentar, representar a diversidade social presente em solo guineense. Essa inclinação é 

revelada pelos seguintes números: dos vinte e três postais analisados, dezenove possuem 

referência à identidade étnica. São citadas nas legendas as sociedades: manjaco, fula, pepeis, 

mandinga, beafada, boencá, nalú. Todavia, inquieta-nos saber o quê a demonstração de tamanha 

diversidade social fomenta nas representações de mulheres pelo olhar colonial português 

através dos postais deste período. Essas representações estavam a responder discursivamente a 
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demandas e as necessidades da conjuntura política vivida por Portugal, a nível interno e externo, 

a fim de afirmarem uma unidade nacional.   

 Desse modo, em 1960, tem-se um cenário em que dezessete países do continente 

africano conquistaram suas independências e libertação, sendo catorze deles ex-colônias 

francesas, uma belga e duas britânicas. Esses processos de libertação impulsionaram tantos 

outros, dando origem a um grupo de atuação e pressão afro-asiático na ONU, como já 

mencionado no primeiro capítulo.  

Nessa conjuntura, o colonialismo português sofreu ações de repudio na ONU e viu a 

guerra de libertação eclodir em solo angolano, em 1961. Diante das pressões internacionais e 

do desenvolvimento armado, o governo português, na figura do novo ministro das colônias, 

Adriano Moreira, tentou implementar a ideia de igualdade racial à legislação ultramarina. 

Amparado na teoria do luso-tropicalismo, a Legislação de 6 de setembro de 1961, que instituiu: 

 
A mensagem com que, de súbito, iluminámos o Mundo até aos seus recantos mais 
longínquos proclamou ao mesmo tempo a igualdade do género humano e a dignidade 
do homem independentemente da sua cor, raça ou civilização, e impôs-nos uma 
maneira de estar no Mundo em que o respeito pelas culturas alheias foi traço 
característico que sempre prevaleceu (CASTELO, 1999, p. 62).     

      

Logo, a defesa de uma dita sociedade multirracial foi legitimada pela diversidade étnica 

expressa nos bilhetes postais as mulheres guineenses. Neles, existiram dois elementos 

complementares que reforçam essa ideia e dialogaram com a objetificação dos corpos 

desnudos: a presença de objetos ligados a pertença social e relacionado à missão civilizacional 

e a ideia de progresso. Ambas ideias se articularam no sentido de legitimar para a população da 

metrópole a necessidade da colonização e do caráter de civilizar tais sociedades. Isto é, expressa 

através das fotografias presentes nos postais, como podemos observar nas páginas seguintes.    
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Fotografia 11 – “Bajuda <Bóencá>” (legenda original) 

 
Fonte: Execução Foto Lisboa / Casa Mendes – Bissau. 
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Fotografia 12 – “A Bajuda Manjaca – Pecixe” (legenda original) 

 
Fonte: Disponível através do site: https://www.postais-antigos.com/ultramar.html 
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Fotografia 13 – “A vaqueira Manjaca – Pecixe” (legenda original).

 

Fonte: Disponível através do site: https://www.postais-antigos.com/ultramar.html 

 



 63 

Contudo, também havia postais que pretendiam demonstrar o trabalho feminino, 

especialmente vinculado as atividades fora do lar ou envolvidos com funções de tipo ancestral. 

Essa forma de representação tinha como finalidade demonstrar as mulheres guineenses ligada 

à figura de mãe (a amamentar o filho), realizadora das atividades domésticas (a pilar, a pentear, 

a lavar), a trabalhar em competências que se complementavam como aquelas realizadas por 

homens (comércio, pesca), e eram em alguns casos confundidas com ocupações profissionais. 

A exemplo: 
 

Fotografia 14 – “Mercado, Bissau – 60’s” (legenda original) 

 
Fonte: Disponível através do site: https://www.postais-antigos.com/ultramar.html 
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Fotografia 15 – “Pilando o arroz – Biombo” (legenda original). 

 
Fonte: Disponível através do site: https://www.postais-antigos.com/ultramar.html 
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Fotografia 16 – “Lavadeira nativa – Fulacunda” (legenda original) 

 
Fonte: Disponível através do site: https://www.postais-antigos.com/ultramar.html 
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Fotografia 17 – “Refeição do bebê – Fulacunda – 60’s” (legenda original) 

 
Fonte: Disponível através do site: https://www.postais-antigos.com/ultramar.html 
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Em outras palavras, os vinte três postais que serviram de fonte para analisarmos as 

representações de mulheres guineenses demonstraram dois padrões de representação. O 

primeiro deles objetifica o corpo da mulher e o coloca em uma dimensão, novamente, de 

sensualização por conta da parcial nudez, e acrescenta o elemento que sugere a falta de 

civilização. E o segundo padrão objetifica as funções que são retratadas em função de uma 

idealização pautada em estereótipos relacionados às concepções ligadas a ancestralidade, de 

viés exotizante. Obedece à lógica de retratar, no máximo, até três mulheres, centralizando-as 

no enquadramento.  

Em suma, essas duas maneiras de representar estavam alinhadas à intenção de negar o 

caráter explorador da colonização, buscando ressaltar a diversidade social das colônias diante 

do espírito integrador que o luso-tropicalismo propunha. Pretendiam, dessa forma, camuflar as 

instabilidades políticas em solo guineense que tiveram origem no início da década de 195023, e 

culminaram no desenvolver da guerra de libertação, entre 1963 e 1973. Neste sentido, as 

representações das mulheres guineenses, presentes nos postais catalogados, serviram de 

instrumento discursivo, a fim de demonstrarem uma estabilidade política que era inexistente no 

território.  

 

3.4 BOLETIM CULTURAL DA GUINÉ PORTUGUESA (1946 – 1973) 

3.4.1 APRESENTAÇÃO 

 
O Boletim Cultural da Guiné Portuguesa (BCGP), criado em 1946, surge em 

consonância com as comemorações do V Centenário de Descoberta da Guiné e com uma série 

                                                        
23 Durante a década de 1950 tem se o avanço do nacionalismo nos territórios coloniais e ao mesmo tempo um 
crescimento nas organizações associativas. Como menciona Artemisa Monteiro (2019, p. 140), é nesse período 
que vieram a irromper os primeiros movimentos clandestinos em solo guineense. Com motivações e 
particularidades específicas, aglutinavam em suas fileiras tanto “assimilados” (que defendiam uma suposta 
unidade entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau nas investidas anticoloniais), e os que acreditavam somente em uma 
atuação unívoca e exclusiva dos habitantes guineenses. Em prol do fim do sistema colonial português, a pauta 
girava em torno de exigências relacionadas à liberdade, ou seja, autonomia atingindo esferas independentistas. 
Dentre as organizações criadas estavam: o Movimento de Libertação da Guiné e Cabo-Verde (MLGC); a União 
de Povos da Guiné (UPG); a Reunião Democrática Africana da Guiné (RDAG); União dos Naturais da Guiné 
Portuguesa (UNGP); a União da População Libertada da Guiné (UPLG); o Movimento de Libertação da Guiné 
(MLG); o Movimento para Independência da Guiné (Ming); o Partido Africano para Independência (PAI); e a 
Frente de Libertação Nacional da Guiné. Destes, o PAIGC foi um dos principais movimentos políticos, liderado 
por Amílcar Cabral, se destacando na organização que conduziu a guerra de guerrilha. Segundo Paulo Franco 
(2009, p.110), foram dois momentos que constituíram a consolidação do PAIGC nessa função: primeiramente, a 
afirmação da Organização da Unidade Africana (OUA), em 1965, constatando que o Partido era o mais organizado 
no avanço e progresso das frentes de luta; e a admissão e reconhecimento pela ONU, em 1972, do Partido como 
grupo representante de ambos os territórios. Contudo, é importante apontar a falta de solidez em algumas 
informações referentes ao surgimento e atuação de organizações políticas na historiografia oficial (MONTEIRO, 
2019, p. 140).   
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de obras públicas realizadas pelo governador Sarmento Rodrigues. Tais iniciativas podem ser 

explicadas pela tentativa de reformulação do projeto colonial (como já foi abordado no primeiro 

capítulo), isto é, a partir da ideia de uma efetiva ocupação científica que propunha a criação e 

o fomento de instituições nas colônias que possibilitasse a realização de pesquisas e de missões 

filiadas, fundamentadas na tese do luso-tropicalismo. Em outras palavras, produzido pelo 

Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, também criado em 1946, o Boletim foi considerado o 

principal “órgão de Informação e Cultura da Colônia”, publicado durante vinte e oitos anos, 

entre os anos de 1946 e 1973.    

        Os trabalhos publicados no Boletim eram preferencialmente pesquisas de campo e 

investigações oriundas de breve observação. Existiram inúmeras maneiras de sua circulação e 

distribuídos aos seus membros, assinantes, como também para as instituições que 

demonstrassem interesse (LEISTER, 2011, p.11). O BCGP chegava a todas as localidades do 

“império” português por intermédio de permutas de exemplares institucionais, bem como 

através do envio a países africanos e europeus, tais como: Alemanha, Holanda, Inglaterra, 

Polônia, Itália, Rússia, Estados Unidos, Nigéria, Senegal, França, Gabão, China, dentre tantos 

outros. O envio do Boletim para um grande número de nações e instituições europeias, foi 

utilizado como veículo de divulgação do compromisso e empenho do governo português 

perante os territórios coloniais. 

 Foram publicados cento e dez números, em vinte e oito volumes. Neles, existiram seções 

fixas, como a Crónica da Colônia/Província; uma secção destinada à etnografia e às 

informações correlatas; a secção de fotografias Aspectos e Tipos da Guiné Portuguesa; a secção 

de Economia e Estatística; e a de Livros e Publicações. Dentre as temáticas abordadas nos 

quatrocentos e sessenta e sete artigos, as mais frequentes foram: economia e administração 

colonial; demografia; agricultura, parasitologia, religiões, filologia e linguística, antropologia, 

história e etnografia. Inseridas nessa diversidade de temáticas estavam um conjunto de 

fotografias que pretenderam consolidar a narrativa expressa nos textos dos artigos. A maior 

parte delas publicadas no Boletim e oriundas da coleção iconográfica e extensa do Centro de 

Estudos da Guiné Portuguesa.    

O BCGP foi o mecanismo oficial português que mais disponibilizou fotografias 

regularmente, sobretudo no que se refere ao território guineense, chegando a um total de três 

mil cento e setenta fotografias. Dessas, podemos concluir que houve três grandes temáticas em 

que as imagens estavam inseridas: as vinculadas aos termos oficiais e governamentais; aquelas 

que eram ditadas por questões voltadas aos estudos científicos (especialmente da área de 

biologia e veterinária); e as que se limitavam a abordar elementos etnográficos. Esses temas 
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foram tratados em formato de reportagem ou em fotografias isoladas. Inclusive, tal foi a 

importância dada à fotografia no Boletim que a secção “Aspectos e Tipos da Guiné 

Portuguesa”, a partir de julho de 1946, dedicou-se exclusivamente na divulgação das imagens 

isoladas de habitantes e de paisagens oriundas da colônia.  

Interpretamos ainda que a produção iconográfica disponível no Boletim possui um 

caráter especial, pois, apresenta as maneiras e narrativas de representar os habitantes locais 

durante um período extenso, sem rupturas, de 1946 a 1973, e de modificações políticas no 

projeto colonial. Durante o período de sua publicação, as instabilidades políticas e insatisfações 

com o domínio colonial foram constantes em solo guineense, havendo, inclusive, episódios de 

extrema violência, como no caso do Massacre de Pidjiguiti24 e do desenvolvimento do 

movimento de libertação que não chegaram a ser citados em nenhum momento.  

Diante desse contexto, indagamos: Em que medida as representações das mulheres 

guineenses foram influenciadas em resposta as instabilidades e insatisfações políticas vividas25, 

na década de cinquenta, sessenta, até o ano de 1973? Quais representações foram vinculadas as 

mulheres retratadas? Essas narrativas se mantiveram constantes, mesmo diante das 

instabilidades políticas vividas a partir da década de cinquenta? Esses últimos questionamentos 

auxiliam-nos a pensar as representações femininas na Guiné, tendo como fonte o BCGP. 

 

 

3.4.2 A OCUPAÇÃO CIENTÍFICA NO BCGP E A LEGITIMAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÕES. 

  

                                                        
24 Os trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional da Indústria e do Comércio buscaram se organizar e, 
conjuntamente, unir forças visando construir uma luta contra as empresas que dominavam a zona portuária 
(FRANCO, 2009, p.102). Refletindo seus anseios no dia três de agosto de 1959, os marinheiros do porto de 
Pidjiguiti, em Bissau, iniciaram a greve. A principal reivindicação era o aumento salarial. A greve foi 
violentamente reprimida pela PIDE, atingindo um total de cinquenta trabalhadores mortos. O massacre fez com 
que lideranças, como Amílcar Cabral (PAI) e Rafael Barbosa (MLG), convencessem-se das limitações políticas 
desenvolvidas em espaço urbano e buscassem uma alternativa. Chegaram a conclusão que seria preciso expandir 
a atuação, incorporando novos grupos e organizações, e inserindo novas estratégias. Foi nesta conjuntura que, 
efetivamente, o programa do PAI passou a elaborar a luta armada como única solução contra o colonialismo 
português visando a libertação. 
25 As reivindicações e ações de cunho político realizadas podem ser nomeadas como resistências secundárias, 
surgidas em uma conjuntura de fomento dos movimentos nacionalistas, que no caso da Guiné, ocorreu a partir do 
ano de 1952. Através do laço construído entre os membros da elite urbana guineense e associações de bairro, 
instalações e clubes esportivos, foi possível implementar e organizar pautas e reivindicações que dialogavam 
contra práticas racistas, abusivas, discriminatórias na esfera do trabalho e na vida social, além de contestar o 
trabalho forçado, a falta de incentivo e políticas de implementação educacional, o valor dos salários recebidos para 
a população de uma maneira geral, reconhecendo a necessidade de angariar direitos. Principalmente, direitos 
voltados e que garantissem autonomia política, e posteriormente, na década de sessenta a ideais direcionados à 
independência 
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 Na quantificação dos números, as mulheres guineenses foram retratadas em fotografias 

no decorrer da publicação em trezentos e quarenta e quatro imagens (10,9%), sem contar com 

as ilustrações, muito comuns no Boletim. Nos primeiros anos de sua circulação, até 1957, a 

representação imagética foi estável, porém tímida26. Após este período, entre 1957 e 1973, o 

número de fotografias oscilou consideravelmente no Boletim, atingindo em 1971 quarenta e 

sete fotografias de mulheres guineenses publicadas, como consta na Tabela 1.  
 

Tabela 1– Número anual de fotografias a retratarem mulheres guineenses no Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa (1946 – 1973). 

Ano de publicação Número de fotografias 
1946 6 
1947 23 
1948 6 
1949 9 
1950 5 
1951 4 
1952 3 
1953 1 
1954 0 
1955 3 
1956 5 
1957 16 
1958 15 
1959 17 
1960 14 
1961 30 
1962 22 
1963 10 
1964 26 
1965 8 
1966 10 
1967 12 
1968 4 
1969 28 
1970 9 
1971 47 
1972 7 
1973 3 

 
Dentre as representações que condicionaram o olhar colonial perante as mulheres 

guineenses no Boletim, tem-se alguns padrões, narrativas que se repetiram com maior 

frequência, como, por exemplo: a da objetificação dos corpos, narrativas ligadas ao trabalho, à 

maternidade, e à função de esposa. Inicialmente, até 1959, a objetificação dos corpos das 

                                                        
26 A única exceção ocorreu no ano de 1947, por conta da publicação de um número destinado à sociedade Manjaca, 
com a publicação no total de treze fotografias de mulheres dessa origem.  
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mulheres e a intenção de reforçar as características “étnicas” aparecem majoritariamente. A 

partir de 1961, essas narrativas passaram a ser múltiplas e diversas. Demonstravam mulheres a 

trabalharem, a realizarem atividades ligadas ao papel de gênero, tivemos outras temáticas que 

apareceram com menor frequência. Representavam as mulheres guineenses a partir de assuntos 

vinculados à ciência e à administração colonial, bem como quanto as questões religiosas.    

As fotografias que objetificaram os corpos femininos equivalem a cento e sessenta e 

nove imagens (49,1%). Nelas, seguem-se os mesmos padrões e esquemas narrativos 

incorporados nos mecanismos abordados anteriormente: enquadramento centralizado, 

preferência por exibir a diversidade de aspectos culturais de diferentes origens (dentre eles a 

nudez, as vestimentas, as escarificações, as reuniões sociais). Neste sentido, as sociedades que 

tiveram suas mulheres representadas foram: Baiote, Balanta, Beafada, Bijagó, Brâme (ou 

Macanha), Cunante (ou Mansoanca), Felupe, Fula do Boé (ou Boencas), Fula do Futa (ou Futa-

fula), Fula fôrro, Fula preto, Fula (sem especificação), Mandinga, Manjaco, Nalú, Pajadinca, 

Papel, Saracolé. Entretanto, houve sociedades que não foram representadas e constam no Censo 

da População Não Civilizada de 195027, tais como: Bambará, Banhum, Cassanga, Toranca, 

Jacanca, Jalofo, Landumá, Sosso, Suruá, Tandá, Temené.  

Das sociedades que tiveram as mulheres retratadas em imagens, a que mais sobressai é 

a sociedade Fula (com e sem especificações)28, ou seja, compreende um total de sessenta e sete 

fotografias. Dentre as sociedades islamizadas, a sociedade Fula atuou em colaboração e auxílio 

ao poderio colonial, pretendendo manter e aumentar seu poder e status social. O posicionamento 

político dos Fulas, de aproximação com as esferas coloniais, pode ser um dos fatores que 

possibilitou um maior número de fotografias das mulheres dessa sociedade.  

Outras sociedades tiveram suas mulheres retratadas, consideravelmente, isto é: os 

Manjacos (quarenta e sete fotografias), os Balantas (quarenta e uma fotografias), os Mandingas 

(vinte e três fotografias), os Felupes (dezessete fotografias), os Papéis (dezessete fotografias), 

                                                        
27 MINISTÉRIO DAS COLONIAS. Censo da População Não Civilizada da Guiné – 1950. Lisboa: 1951.  
28 A sociedade Fula foi dividida em várias ramificações pelos portugueses, a fim de abarcar sua extensão e origens. 
São nomeadas de Boencas (ou Fulas do Bururé) e Futa-Fulas, esses últimos são divididos entre Fulas do Futa, Futa 
Foro (ou Torancas), Fula-Pretos, Fula-Forros (ou Fulacundas) e Fulas do Quebo (ou Quebuncas). Essas nomeações 
são originárias de uma associação entre o vocábulo Fula e referenciais de lugar, de filiação, ou atributo significante. 
Investidas expansionistas e processos de conquista eram empreitadas comuns realizadas pelos Fulas, ocasionando 
o sujeitamento e a dominação de algumas sociedades, vindo a gerar sentimentos de hostilidade e antagonismo por 
elas (BRAGA, 1974, p.70). Este fator influenciou nas alianças a serem realizadas no decorrer da guerra de 
libertação, visto que o antagonismo formado iria impedir que algumas sociedades ocupassem o mesmo lado dos 
Fulas. À parte nessa dinâmica encontravam-se os Fula-Forros, que eram mais próximos politicamente e de 
costumes dos Mandingas.  
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os Saracolés (dezesseis fotografias), os Beafadas (quinze fotografias), os Bijagós (doze 

fotografias)29.  

O fato de publicarem mulheres guineenses pertencentes a um vasto número de 

sociedades, anunciava a importância dada em demonstrar conhecimento, controle diante da 

diversidade étnica que se tinha no território. Com efeito, a objetificação do corpo feminino em 

tais fotografias pretendeu informar, esclarecer critérios étnicos que pudessem servir de 

elementos diferenciadores. Esses eram estabelecidos a partir da vestimenta ou da nudez, de 

adornos, de escarificações na pele e no interior dos lábios da boca, além da serração dos dentes. 

Neste sentido, as fotografias a seguir são a exemplificação da forma como a objetificação 

corporal foi estabelecida, a partir de critérios “étnicos” nas fotografias do Boletim.           

 

Fotografia 18 – “Raparigas Manjacas, de Caió, pertencentes à mesma <<Mãjóãdade>>, com os seus trajes 
próprios. Notar as tatuagens, principalmente as da 3ª rapariga da esquerda” (legenda original). 

 

Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Portugal: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, Vol II – 
Manjacos, 1947, p. 37. 

                                                        
29 Outras sociedades foram retratadas, só que em menor número, são: os Baiotes (cinco fotografias), os Brâmes 
(seis fotografias), os Cunantes (seis fotografias), os Nalús (seis fotografias), os Pajadincas (sete fotografias).  
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Fotografia 19 – “Uma mandinga” (legenda original). 

 

Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Portugal, Vol. VII, nº 27, 1952, p. 154. 
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Fotografia 20 – “Rapariga balanta” (legenda original). 

 

Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Portugal: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, Vol XIV, nº54, 
p.115, 1959. 
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Fotografia 21 – “Rapariga felupe com a dentadura limada” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Portugal: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, Vol. XIX, 

nº75, p.128, 1964. 
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 Das narrativas presentes nas imagens, as que representam mulheres guineenses 

trabalhando é a segunda mais constante, chegando a um número de cinquenta e três fotografias 

(15,4%). As atividades demonstradas são sempre ligadas ao papel social da mulher, sentido 

esse reforçado pelo Estado Novo, estabelecendo sua função como uma prática, atuação 

complementar daquela realizada pelos homens. Diante disso, as mulheres são vinculadas ao ato 

de pilar, pentear, confeccionar artefatos, pescar, realizar atividades agrícolas, fiar, carregar 

cestos, lavar. Como é possível observar nas fotografias a seguir. 

 

Fotografia 22 – “Mulheres Manjacas de Pandim descascando arroz a pilão. No chão encontram-se os balaios, 
cabaças e utensílios domésticos necessários à operação” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, vol. II, Manjacos, 1947, p. 100. 
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Fotografia 23 – “Mulheres indígenas de raça Balanta pescando num afluente do Imperial” (legenda original). 

 

Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. V, nº 19, 1950, p. 459. 

 
Fotografia 24 – “Mulheres mandingas na lavoura” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XV, nº 57, 1960, p. 152. 
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Fotografia 25 – “Raparigas fulas” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XV, nº 60, 1960, p. 153. 
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Fotografia 26 – “Balantas (Enchanque) – Mulher fabricando uma peça de barro segundo a técnica do rolo em 
espiral” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XVII, nº 68, 1962, p. 562. 

 

Percebemos que trinta fotografias fogem ao padrão de visualidade e representação 

construído, visando representar as atividades de trabalho realizado pelas mulheres. Publicadas 

nos anos de 1964, 1967 e 1971, representam uma tímida tentativa de mudança discursiva da 

colonização portuguesa, diante do contexto de pressões internacionais diplomáticas, sanções 

econômicas e do avanço no conflito de libertação nas colônias, em 1961, em território angolano. 

Essas fotografias demonstraram o esforço português de implementar reformas, buscando não 
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apenas apaziguar os ânimos africanos, mas também criar e consolidar alianças. Em outras 

palavras, essa singela modificação demonstra a demanda de que os hábitos locais seculares 

estavam sendo transformados pela colonização e pelo avanço nas obras públicas, ou seja, seriam 

o resultado do empenho civilizacional. 

Nesse sentido, a transformação imagética seria apresentada por mulheres guineenses 

que quiseram participar de curso para monitores educacionais, a vestirem roupas de estilo 

europeu, a estarem calçadas, a trabalharem em negócios próprios, a serem nominadas e 

apresentadas nas legendas. Era preciso manifestar que a mulher guineense estaria apta ao 

convívio civilizacional. Em outras palavras, comprovar-se a disciplina imposta pelos avanços 

da colonização, em um contexto de alianças e instabilidade política a nível externo, interno.  

Ademais, no território guineense, ao final do ano de 1962 e início de 1963, dentre as 

devidas alianças internas e externas costuradas pelos militantes do PAIGC, observou-se o início 

da procura por meios materiais, a fim de abastecerem o arranjo da guerra e sua logística. Em 

vinte e três de janeiro de 1963 tem-se o ataque ao Quartel de Tite, no sul do território guineense, 

onde efetivamente houve o princípio da luta armada, com objetivo de conquistar a libertação 

do jugo colonial (MONTEIRO, 2019, p. 144).  

Nesta conjuntura de instauração e permanência do conflito armado, dois eventos vieram 

a influenciar a tentativa de modificar o padrão de visualidade: o Congresso de Cassacá (o I 

Congresso do PAIGC, realizado em fevereiro de 1964, no Sul da Guiné, reunindo militantes e 

representantes da população) e a nomeação de Spíndola como governador (a tentar implementar 

reformas). 
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Fotografia 27 – “Duas raparigas, uma trajando à europeia e outra com um pano, a fazer de saia e uma 
combinação, a fazer de blusa. Povoação de Vellingará (área do Concelho de Bafatá)” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XIX, nº 73, 1964, p. 60. 
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Fotografia 28 – “Algumas das alunas que tomaram parte no Curso de Monitores de Ensino” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, secção “Crónica da Província”, vol. XXIV, nº 93, 1969, p. 967. 
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Fotografia 29 – “Tinturaria saracolé nos arredores de Bissau trabalhando para todas as etnias” (legenda 
original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XXVI, nº 102, 1971, p. 66. 

 
Outra representação muito comum das mulheres guineenses estava ligada à figura de 

esposa e de mãe. Essa representação tinha como finalidade destacar o papel que 

desempenhavam no seio familiar, na sociedade, ou seja, o que se coadunava com a ideologia 

familiarista pregada pelo Estado Novo.  

Nesse sentido, foi possível identificar trinta e uma imagens voltadas para uma narrativa 

que explicitava as relações familiares (9,0%), enquanto que as vinculadas à maternidade 

giraram em torno de vinte e sete fotografias (7,8%). As fotografias pretendiam representá-las 
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como esposas e figuravam em sua totalidade com a presença do marido, e em algumas também 

aparecem os filhos. Como podemos observar na página seguinte.    

 

Fotografia 30 – “Um homem <<grande>> fula, com uma de suas sete mulheres” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. V, nº 19, 1950, p. 413.  
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Fotografia 31 – “Régulo felupe com a mulher” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, vol. XIV, nº 53, p. 136. 
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Fotografia 32 – “Família Fula” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XVII, nº 65, 1962, p.189. 
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Das fotografias com a representação voltada para a maternidade, o padrão verificado é 

a mulher a segurar a criança de colo, ou seja: o bebê. Outra constante presente nas imagens foi 

a demonstração do ato de amamentar. Isto é, o esforço de representar a mulher guineense, 

enquanto mãe, complementa o ideal ligado às relações sociais dos sexos, enquadrando esse 

indivíduo como um elemento pertencente ao seio doméstico, onde cabia a responsabilidade de 

zelar pela família e pelo lar. Quando representadas a trabalharem no BCGP, exerciam atividades 

complementares ao exercício do lar e da maternidade.  

 
Fotografia 33 – “Apanhado com a boca na botija” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. IV, nº 13, 1949, p. 155. 
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Fotografia 34 – “Mulheres pajadincas” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XVIII, nº 71, 1963, p. 175. 
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Fotografia 35 – “Mãe felupe” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Vol. XXIII, nº 91 e 92, 1968, p. 267. 
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As representações trazidas, a partir da sistematização das fotografias presentes no 

Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, fomentaram um levantamento de dados e análise mais 

aprofundada, ainda mais se comparada com os outros veículos, em razão da sua periodicidade 

e da disponibilidade de seu acervo. Desse modo, a catalogação das fotografias permitiu-nos 

analisar padrões temáticos, narrativos no longo prazo, como também perceber algumas 

mudanças. Essa breve transição discursiva nas representações, no decorrer da década de 

sessenta, diante das contestações ao colonialismo português, possibilitou-nos concluir que o 

Boletim foi a fonte científica mais importantes quando tratamos da Guiné “Portuguesa”, porque 

estava à disposição da empreitada e das distintas políticas coloniais. 

 Interpretamos que é uma fonte importante para compreender a função social, dada as 

representações veiculadas pelas fotografias, entre o período de 1946 e 1973. Diante da 

catalogação das imagens presentes no Boletim, foi possível observar que os padrões de 

representação foram úteis ao colonialismo português, pois, eles criavam e davam vida às 

mulheres, homens e às sociedades desconhecidas da comunidade europeia, como também 

reforçavam o imaginário colonial. Logo, através do BCGP, observamos que se pretendeu 

construir um elo de familiaridade entre os portugueses e os habitantes retratados nas fotografias, 

a fim de que essa naturalização traduzisse domínio, conhecimento por parte dos portugueses no 

território guineense, legitimado pelo discurso e atuação científica. Além disso, foram 

reproduzidas relações de gênero vigentes na metrópole, fazendo com que a visão de gênero na 

Guiné “Portuguesa”, o corpo colonizado feminino, fossem submetidos a diferentes níveis de 

subordinação.     

               
3.5 REPRESENTAÇÕES DIANTE DA ENCENAÇÃO COLONIAL.  

 
A sistematização das representações30 de mulheres guineenses presente nas fotografias 

publicadas nos veículos coloniais (bilhetes postais, jornais, estudos e publicações científicas) 

direcionam o caminho do que é visível, estabelecendo uma ligação da aparência a realidade, 

onde fixa e delineia o campo do verdadeiro, da vivência. O conjunto de representações 

apontadas anteriormente equiparam as imagens a uma ideia e, ao mesmo tempo, uma ideia às 

imagens. Elas fizeram parte da constituição, da percepção de contextos inacessíveis e ao mesmo 

tempo de objetos reais.  

                                                        
30 Definida por Bowe, citando MOSCOVICI (2015, p. 32) como: “(...) um conjunto de estímulos feitos pelos 
homens, que têm a finalidade de servir como um substituto a um sinal ou som que não pode ocorrer naturalmente”. 
Desta forma, a experiência vivida só é entendida, apreendida quando existe a familiarização com elementos, coisas 
criadas pelo homem que são representadas por ele, através de uma alteração da condição normal para inventiva, 
ou seja, ilusória. 
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 Através das imagens tem-se a introdução de mensagens e signos, formando uma 

atmosfera social e cultural propícia na consolidação do circuito de pensamentos e de camadas 

de circulação. É no campo das mensagens e signos que as representações interferem e 

determinam a atividade cognitiva dos seres humanos. Dentre as representações, existem duas 

funções principais.  

A primeira delas é a convencionalização de objetos, eventos e pessoas, construindo e 

consolidando padrões e categorias de maneira definitiva, isto é, mesmo que um objeto, pessoa, 

grupo não se enquadrasse na representação construída, ainda sim existiria um esforço social 

para que assumisse as formas delimitadas pela padronização. Essas convenções de padrões e 

categorias se articularam com um problema geral ligado à interpretação de uma mensagem ou 

signo como um caráter significante. Como ressalta Moscovici: 

 

Nós pensamos através de uma linguagem, nós organizamos nossos pensamentos, de 
acordo com um sistema que está condicionado, tanto por nossas representações, como 
por nossa cultura. Nós vemos apenas o que as convenções subjacentes nos permitem 
ver e nós permanecemos inconscientes dessas convenções (MOSCOVICI, 2015, p. 
35).    

 

 A segunda função é a de que as representações instituem e fixam sob as pessoas uma 

força persuasiva. E essa força combina uma estrutura que se faz efetiva e real, imposta como 

tradição que dita as normas do que deve ser pensado, antes mesmo de um desenvolvimento 

crítico do ser humano sobre tais ideias.  

Nessa perspectiva, as representações das mulheres guineenses não são elaboradas de 

forma analítica, elas são sempre “re-citadas”, “re-apresentadas”, fazendo parte de um ciclo, de 

uma sequência de transmissão. Uma vez assimilado o discurso colonial e o conteúdo veiculado, 

tal pensamento passa a fazer parte das inter-relações, dos julgamentos e de hierarquias.  

Como pudemos observar, a mudança na estrutura informativa de uma representação, 

propagados em sistemas de classificação, em descrições ou imagens, não está descartada; no 

entanto, quando ocorrem, essas transformações discursivas e mentais, ainda sim, continuam a 

manter uma carga de sistemas e de memórias anteriores.          

 Partindo dessa ideia, desenvolvida por Serge Moscovici de que todas as interações entre 

pessoas e grupos são concebidas por intermédio de representações, compreendemos a 

consequência da ação direta entre comunicação, estímulos sociais e cooperação entre pessoas. 

Neste sentido, ela se torna um circuito de pensamentos, uma ideia concreta, criando um senso 

comum. Logo, quando criadas:  
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(...) adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão 
oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações 
morrem. Como consequência disso, para se compreender e explicar uma 
representação, é necessário começar com aquela, ou aquelas, das quais ela nasceu” 
(MOSCOVICI, 2015, p. 41).         

 

As representações são propagadas e constantemente amparadas na tradição, acabando 

por conceber uma realidade que, quanto mais afastada da natureza de sua criação, mais torna-

se uma ideia consolidada, materializada. Com efeito, é vinculada aos sistemas unificadores, 

como, por exemplo: as ciências, as religiões e as ideologias. Essa dinâmica possibilitou a 

corporificação de ideias através da esfera discursiva, pretendendo traduzir representações em 

consensos nas experiências coletivas, interações comportamentais e papéis sociais. 

 Dessa maneira, os padrões de representação ligados às mulheres guineenses, 

demonstrados anteriormente em cada veículo, pretenderam convencionalizar e fixar a figura 

feminina, a partir do reflexo do corpo, reforçando determinados elementos. Em outras palavras, 

em uma segunda dimensão da objetificação corporal, somam-se narrativas que evidenciam 

fundamentalmente distinções sociais pautadas no sexo, trabalho, casamento, maternidade.  

Diante dos elementos presentes na objetificação dos corpos e nas narrativas que os 

complementam nas imagens, o capítulo três se deterá em tratar da análise aprofundada do que 

tais representações vieram a contribuir para criar um poder de ideação31, ligado à construção 

de regimes de significação.            

 
  

                                                        
31 É o poder de formatar, promover, consolidar e transferir ideias.  
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4 - OS PADRÕES DE VISUALIDADE COLONIAL PERANTE O FEMININO 
 

As abordagens dos capítulos anteriores pretenderam enquadrar, contextualmente, a 

análise que será desenvolvida neste momento. Isto é, no primeiro, trazendo a formação da 

estrutura de pensamento e conhecimento que veio a sustentar a ideia de “Outro”, tanto na visão 

ocidental, quanto na dimensão portuguesa, além da forma como a fotografia funcionou como 

ferramenta para a consolidação e legitimação de estereótipos na esfera colonial. No segundo, 

apresentamos o percurso da propaganda portuguesa assumida pelo Estado Novo, projetando 

seus desdobramentos em empreendimentos que possibilitaram a criação de um corpo vasto de 

imagens sobre as mulheres da Guiné “Portuguesa” e as temáticas que conduziram suas 

representações. Com efeito, essas reflexões serviram de base para que, neste último capítulo, 

possamos analisar os regimes de significação criados e problematizarmos os padrões de 

visualidade das mulheres, a partir da produção do discurso colonial.     

 Inicialmente, buscarei sistematizar teoricamente a produção do discurso colonial a 

partir das representações, procurando entender como a ideia de corporeidade influenciou na 

formação de regimes de significação. Depois, a partir do debate iniciado, analisar a forma como 

os regimes de significação produzidos, através das fotografias, formataram o olhar colonial 

referente às questões de gênero. Perante este desafio, contarei com o auxílio teórico de autores 

como Homi Bhabha, Edward Said, Serge Moscovici, Etienne Samain, Anne McClintock, Aimé 

Césaire, Patricia Hayes, Michel Foucault, Oyèrónkẹ Oyěwùmí.  

 Nesse sentido, partimos da premissa de que a colonização, de uma maneira ampla e 

generalista, é definida por um sistema de “(...) ruptura e estabelecimento, em territórios 

distantes, de uma nova ordem política imposta pela força, (...)” (tradução nossa) (BOETSCH; 

SAVARESE, 1999, p. 123), empreendimento este que foi recebido, reconhecido e exaltado nas 

sedes metropolitanas, através da circulação de textos e imagens que tornaram possível a 

interiorização de visualidades e representações estipuladas pelo ordenamento e domínio 

colonial. Com efeito, as imagens produzidas por meios de propaganda, apresentados e 

rememorados pela história oficial, ofereceram uma maneira distinta de abordar o 

empreendimento colonial.  

Isso se deu, primeiramente, pela quantidade de pinturas, ilustrações, fotografias, 

presentes em publicações referentes à colonização, disponíveis em textos de missionários, 

administradores coloniais, instituições científicas e de ensino, e em livros didáticos. Isto é, 

diante do vasto número de fotografias, a habituação de “tipos” “raciais”, “étnicos” e de seus 
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costumes e condutas locais, observamos que tal cenário ocorre – preferencialmente – mais por 

imagens do que por textos. 

 Ademais, o conjunto de imagens formado pela reunião dessas fontes, possibilitou o 

questionamento de categorias de alteridade (raça e gênero), reforçadas por questões voltadas ao 

estranhamento, à atração, à repulsa, além da capacidade de erotização. Ou melhor, a figura da 

mulher nesses espaços foi construída através de um imaginário colonial voltado a partir de dois 

estereótipos: a construção ocidental e a visão masculina (BOETSCH, 1999). O estereótipo 

ligado à construção ocidental faz parte das ideias pré-concebidas relacionadas ao continente 

africano. A visão masculina incorpora a condição da mulher na imagem pré-concebida sobre 

África e a complementa com o imaginário social, em termos das relações europeias de 

sexualidade.  

Nesse contexto, a construção de representações referente ao corpo das mulheres 

guineenses, através da encenação construída pela fotografia, orienta a problemática simbólica 

ligada à interpretação e à forma como a imagem contribui para edificar regimes de significação 

do eu e do outro. A investigação das fotografias recebeu influência de campos muito distintos, 

e ao mesmo tempo transversais, refletindo sua atuação: “(...) as imagens não podem ser 

reduzidas à expressão de saberes desvalorizados ou a uma reprodução distorcida da realidade, 

e isso porque a imaginação, ou seja, a faculdade humana de produzir imagens, deve ser 

distinguido da percepção (tradução nossa) (BOETSCH; SAVARESE, 1999, p. 125). Isto é, 

inserem-se na ideia de percepção: o visível (como significante), o símbolo (se referindo ao 

significado) e o imaginário (um conjunto de imagens constituídos pela imaginação), 

fomentando a relação entre o que é mostrado na fotografia, o que se pensa através dela e o que 

não é revelado.    

As fotografias produzidas em contexto colonial português na Guiné não podem ser 

encaradas como meras reproduções da dominação colonial ou da demonstração naturalizada de 

um exotismo, elas devem ser questionadas como linguagem de signos que refletem a encenação 

e consolidação do mito. Esta linguagem produz, veicula pensamentos e discursos, propagando 

representações, configurando a imagem como um documento para além de si.  

Ao considerar as imagens como “formas que, entre si, se comunicam e dialogam” 

(SAMAIN, 2012, p. 23), através da combinação e articulação de um conjunto de signos presente 

nas fotografias, cria-se a associação de ideias, possibilitando identificar regimes de 

significação, no projeto político português perante as mulheres. Desta maneira, a imagem deve 

ser encarada como um processo dinâmico e vívido, inseridos em um sistema de pensamento. A 

ideia (ou as ideias) nela presente, quando articuladas e entrecruzadas com outras, diante de um 
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mesmo fenômeno, expõe diferentes níveis de camadas de pensamentos (SAMAIN, 2012, p. 32) 

e de significação. 

 Diante dessa lógica, observamos que fotografias, representações e regimes de 

significação são atributos interligados. A análise das representações (que formam padrões de 

visualidade), veiculadas nas imagens apontadas no capítulo anterior, garante que se formem 

regimes de significação. Esses são orientados pelas categorias de alteridade (raça e gênero) 

como pela conjuntura política vivida na metrópole e no território guineense. Com efeito, o 

sistema colonial português representou as mulheres guineenses, em torno de critérios ligados à 

objetificação dos sujeitos por si só ou através da objetificação dos corpos através de narrativas 

ligadas à maternidade, ao trabalho, à família. A partir dessa premissa, indagamos: De que forma 

esses signos presentes nas fotografias, contribuíram para construir significação, capazes de 

consolidar estereótipos? 

A resposta em questão pode ser articulada através do conceito de corporeidade, isto é, 

entendendo o termo a partir de um “conjunto de traços concretos do corpo como ser social” 

(BERTHELOT apud FERREIRA, 2013, p. 499). Isto significa perceber que observamos que o 

colonialismo português se apropriou dessa lógica para, através do espaço de corporeidade 

(regras de apresentação e de gestão do corpo) e da corporeidade modal (traços valorizados 

culturalmente), movimentou signos convenientes ao discurso propagandista e às políticas 

coloniais do Estado Novo. Nessa perspectiva, o corpo é definido por meio de uma construção 

simbólica situada histórica e socialmente, ou seja, em um sistema de conhecimento artificial 

que pretende demonstrar natureza, valores, costumes, normas, hierarquias.  

Sendo assim, durante o século XX, percebemos ainda que ocorre uma transformação na 

relação entre corpo, sujeito, inconsciente e cultura. A antiga maneira de estabelecer a divisão 

entre corpo e o espírito, em esferas distintas, deu lugar a união entre a vida espiritual e a 

corpórea. Esta transformação na maneira de conceber o corpo é acarretada por três impulsos. O 

primeiro deles foi realizado por Freud, que por intermédio de seus estudos sobre histeria de 

conversão, determinou que o inconsciente se expressa através do corpo. Isto é, proporcionou 

que a imagem do corpo pudesse ser vinculada à formação do sujeito (como corpo, pele). Dessa 

maneira, construiu-se a ideia do segundo impulso, ou seja, de que o corpo humano reúne toda 

significação de um indivíduo, de sua consciência. Por sua vez, o último, sugere - a partir do 

trabalho de Marcel Mauss -, ao observar a infantaria britânica durante a I Guerra Mundial, a 

existência de uma técnica corporal que explica o ser humano e as sociedades. Em suma, o 

corpo humano é introduzido como sujeito e enquadrado como formas sociais da cultura, 

transformando-se em objeto de saber. 
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Em outras palavras, o corpo - culturalmente construído e produzido pelo colonialismo 

nas imagens - fabricou signos a partir de convenções visuais e discursos. O discurso é o âmbito 

onde saber e poder se associam, pensando-o estruturalmente através do raciocínio de que “quem 

fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente”. Sendo assim, 

a transmissão do saber gera e produz poder. Na ordem do campo estratégico, diz respeito a 

múltipla atuação discursiva, a nível de ação e reação, de dominação e de lutas, e de 

questionamentos e respostas. Além disso, a produção de discurso e consequentemente de poder 

é “controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certos procedimentos que têm por 

funcionamento eliminar toda e qualquer ameaça à permanência de poder” (BRANDÃO, 2012, 

p. 37). 

 Os signos podem ser traduzidos em espaços de inscrição, de indícios que funcionam 

como comunicação intencional. Como nos lembra Vítor Ferreira (2013, p. 501) a respeito do 

assunto:  
 
Ainda que o indivíduo guarde silêncio, cada gesto, emoção, tonalidade, expressão 
facial, invoca subtilmente uma constelação de signos corporais ou infracorporais que, 
inevitavelmente, estabelecem laços comunicativos entre quem os envia e os recebe, 
exigindo aos interlocutores capacidades e gramáticas de produção e receção, de 
interpretação e decifração, de codificação e descodificação de uma suposta 
“linguagem corporal”.    

  

Entretanto, quando tratamos de fotografias produzidas em contexto colonial, 

percebemos que a linguagem corporal traduz a encenação colonial. Dessa maneira, a 

corporeidade funciona como uma das maneiras de compreender os discursos32 criados pelo 

sistema colonial e a formação de regimes de significação, através de signos relacionados à 

gestualidade, às técnicas de etiqueta corporal, à aparência (inscrições corporais) presente nas 

fotografias.  

 

 

 

 

                                                        
32 A propagação de representações só é possível a partir dos discursos, difundidos em inúmeros espaços e formas, 
inclusive em imagens. Isto é, definido por Foucault como: “(...) um conjunto de enunciados que tem seus princípios 
de regularidade em uma mesma formação discursiva” (1969, p. 146), é caracterizado por quatro características 
principais ligadas a esfera do enunciado. A primeira delas está conectada ao “referencial” que estabelece a 
existência, o desaparecimento, diferenciação de objetos e relações expressas pela frase. A característica seguinte 
caminha no campo da relação estabelecida entre enunciado e seu sujeito. A terceira está vinculada à existência de 
um domínio, de um campo que correlaciona e compõe a um conjunto de enunciados. A última característica é a 
que faz com que o enunciado aflore enquanto objeto, torne-se parte de uma condição material. 
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4.1 GESTUALIDADE 

 
O termo gestualidade pode ser entendido como as ações do corpo quando sujeitos 

interagem entre si, em distintas situações diante de saudações, direcionamento do olhar para a 

câmera, maneiras de consentir ou negar um registro, distância e contato físico entre os presentes 

nas fotografias. Nesse quesito, um critério apareceu com mais importância diante das 

fotografias catalogadas: a distância/disposição das mulheres. Em outros termos, as mulheres 

guineenses foram representadas a partir de um padrão de enquadramento centralizado. O 

enfoque dado permite que se estabeleça algumas reflexões da ordem da homogeneização do 

discurso e do sistema de valores atribuídos ao corpo feminino.   

Diante de uma ótica reducionista e homogeneizante, tem-se a tentativa de reforçar ideias 

ligadas ao estereótipo voltado ao continente africano como destituído de “civilização” e 

“cultura” capazes de impor unicamente suas belezas e riquezas naturais (STADLER, 2015, p. 

82). Isto é, junto à centralização de uma única mulher ou de um número elevado de mulheres, 

privilegia-se demonstrar, ao fundo da imagem, geralmente habitações locais, território 

agrícolas, a presença de animais, a fim de aproximarem os sujeitos retratados ao conceito de 

natureza. Essa aproximação teve o objetivo de criar um contraste entre o conceito de cultura e 

o de natureza. Dessa forma, a cultura era encarada como interligada ao pensamento ocidental e 

a civilização europeia, reflete em sua concepção a razão e o progresso mecânico. A partir dessa 

perspectiva, consolida-se a ideia de oposição entre civilização e primitivo nas fotografias, 

considerando tudo que está vinculado na natureza como selvageria humana, como idealização 

de paraíso, fora do marco da civilidade.    

Como lembra Edward Said (2007, p. 29), a colonização instaura um sistema de 

dominação, reestruturação e de autoridade. Esse sistema constrói um padrão de pensamento 

consolidado na homogeneização, baseado em um posicionamento pautado por uma distinção 

científica dos seres. Demonstra, para além das relações coloniais de poder, variadas dimensões, 

a partir de uma posição de superioridade ocidental fixa. Esse recurso aparece repetidas vezes 

nas imagens catalogadas, de maneiras diferenciadas.  

A repetição constante desse discurso nas imagens do periódico Acção Colonial, do 

Boletim Ultramar, da Revista Ilustração, dos postais, do livro Raças do Império e no BCGP, 

formatou uma espécie de conexão entre indivíduo e coletividade como algo uniforme, como se 

o sujeito representasse necessariamente o corpo social e vice-versa. Um exemplo dessa 

dinâmica é a não nomeação das pessoas retratadas nas legendas, sendo apenas identificadas 
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através da correlação dos grupos sociais e étnicos33. Por sua vez, a não nomeação apareceu 

como uma constante, tanto nas imagens de mulheres como ao retratar homens. Logo, a tentativa 

colonial de demonstrar incivilidade passava também pela não nomeação dos habitantes locais 

retratados nas fotografias.          

Dentre as imagens produzidas em contexto colonial, percebemos que órgãos, distintas 

partes e funções do corpo humano receberam valores proporcionalmente desiguais, ou seja,  

variando de acordo entre as sociedades. Dentre as partes do corpo, a face do rosto recebeu 

especial atenção, pois é nele que se expressam sentimentos de identidade, de reconhecimento.  

Ademais, o rosto das mulheres tão retratado nas fotografias, de modo a enquadrar rosto 

e tronco, estabelece a seguinte lógica de importância: 
 
Numerosas são as tradições nas quais o rosto é associado a uma revelação da alma. O 
corpo encontraria aí o caminho de sua espiritualidade, suas cartas de nobreza. O valor 
ao mesmo tempo social e individual que distingue o rosto do resto do corpo, sua 
eminência na apreensão da identidade é sustentada pelo sentimento que o ser inteiro 
aí se encontra (BRETON, 2020, p. 71). 

 

Essa percepção se conecta conjuntamente ao debate mais aprofundado sobre raça e 

gênero. O debate permeia e configura toda a discussão sobre as representações criadas pelo 

colonialismo português. Contudo, ele se torna ligeiramente especial quando tratamos de 

questões voltadas aos valores destinados as partes e funções do corpo. Isto é, podemos perceber 

que existia uma tendência em caracterizar as mulheres, associando-as à sensualização. No caso 

da representação das mulheres guineenses, a exibição dos seios era uma constante nas imagens. 

Esse padrão veio a ser utilizado através de duas lógicas: primeiramente, ligado à ideia de falta 

de moralidade, de autodisciplina e de costumes cristãos, remetendo ao mundo natural. E em 

segundo, voltado à erotização das mulheres. Em suma, reforçava-se a distinção visual por 

intermédio dos padrões de beleza ocidental.  

Quanto à erotização das mulheres guineenses, o conceito de fetichismo, pensado por 

autores como Homi Bhabha (a partir do discurso colonial) e Anne McClintock (através do 

embate colonial através da sexualidade e de gênero), contribuem para refletirmos sobre a 

temática. Segundo o Dicionário de Psicanálise (ROUDNESCO; PLON, 1998, p. 236) a esse 

respeito, Freud revela em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) que: “[...] o Ersatz 

(ou substituto) é uma parte do corpo que mantém uma relação com a pessoa sexual”. No caso 

da padronização de representações das mulheres guineenses, é possível constatar uma 

                                                        
33 A exceção de fotografias que aparecem no Boletim Cultural da Guiné Portuguesa nos números 85 e 86, no ano 
de 1967, e voltam a ser publicadas no número 102, em 1971.   
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superestimação e fixação os seios femininos, fazendo com que se tornem uma parte do corpo 

híper sexualizada. Essa reflexão é pautada em uma análise realizada através de um viés que 

aborda a sexualidade, a partir do olhar.   

A ideia de fetiche para Hommi Bhabha (1998, p. 86) está relacionado à pele. Sob 

influência de Fanon, a pele é o referencial de diferença cultural e racial presente no estereótipo. 

A pele foi um ponto de identificação que necessita de constantemente ser reapresentado, 

reafirmado.  

Já em Anne McClintock (2018, p. 272), observamos que ela aborda a temática 

reforçando o fetichismo como um fenômeno muito mais complexo e diverso, e não deve ser 

colocado como apenas uma narrativa de cunho sexual e masculina, ampliando o âmbito de 

atuação para esferas como raça e classe. De acordo com essa lógica, a autora apresentou a ideia 

de fetichismo racial, pretendendo pensar a invenção do “primitivo” como uma forma de 

implementação de uma disciplina social. Dessa forma, argumenta que o fetichismo racial foi 

articulado ao fetichismo sexual, representando um regime de vigilância, vinculada à população 

dos territórios coloniais e as “classes perigosas” na metrópole. Ou melhor, dois grupos eram 

vistos, como ressalta, Mosse (apud Gordon, 2007, p. 41) “[...] the stereotyped depiction of 

sexual ‘degenerates’ was transferred almost intact to the ‘inferior races’ who inspired the same 

fears”34. Em síntese, compreendemos que a narrativa da degeneração evolucionária voltada aos 

habitantes do continente africano, vinha a justificar o controle imposto da administração 

colonial.      

Nesse sentido, híper sexualização, reafirmação do diferencial racial e cultural, controle 

dos corpos são os resultados da exibição de elementos fetichistas presentes nas imagens, ou 

seja, ao representar valores desiguais referentes a partes dos corpos das mulheres, ocorre o elo 

entre raça e gênero. A dinâmica de padronização demonstra como a sexualização das mulheres 

guineenses pode ser considerada, em grande parte, pela invenção sociocultural, vinculadas aos 

processos de subjugação (TAMALE, 2014, p. 7). Em suma, essa relação acontece conforme as 

noções morais e patriarcais dominantes, “através de fantasias derivadas de estereótipos 

culturais, nos quais o elemento negro evocava uma sexualidade atrativa, mas perigosa, uma 

fertilidade aparentemente abundante e ilimitada, embora ameaçadora” (YOUNG, 2005, p. 118).    

   

 

                                                        
34 “[...] a representação estereotipada de “degenerados” sexuais foi transferida quase intacta para as “raças 
inferiores” inspiraram os mesmos medos”.   
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4.2 ETIQUETA CORPORAL 

 
A etiqueta corporal é pensada nesta pesquisa em termos de um sistema de 

comportamento, de regras em que os sujeitos são obrigados a se enquadrarem. O 

comportamento e regra exercido pelo sujeito, a nível corporal, nas imagens e pode ser 

condicionando ou não por pessoas externas. No caso das fotografias produzidas em contexto 

colonial na Guiné, os corpos dos atores são condicionados por interferência de normas e padrões 

externos, ligados ao fotógrafo profissional ou realizador amador, à relação entre os habitantes 

locais e autoridades coloniais e à convenção, cenário necessário para realização da fotografia. 

Isto é, são esses elementos que garantem que o discurso veiculado pelas imagens possam 

garantir a construção de regimes de significação e intervir na formação de um imaginário.  

Como percebemos no capítulo anterior, entendemos que as representações, os padrões 

de visualidade estavam ligados à objetificação do corpo e à objetificação em si, a partir de 

narrativas que incorporavam concepções ocidentais voltadas ao trabalho, à maternidade e à 

figura da esposa. As condicionantes que ditam as representações têm como objetivo aproximar 

a realidade do leitor à existência africana dessas mulheres. A naturalização é um passo para o 

convencimento da opinião pública portuguesa da necessidade e importância da empreitada e do 

projeto colonial.           

A maior parte dos ideólogos do Estado Novo encarava o trabalho não apenas como uma 

ação de exploração da força de trabalho a serviço da colonia e metrópole, como também um 

indicador dos avanços sociais, um benefício civilizador levado pela colonização 

(ZAMPARONI et al, 2014). Nesse contexto, o trabalho seria encarado, como considera Philip 

Havik (2006, p. 237), um “princípio social de incontestável moralidade”. Nesse cenário, a 

Guiné “Portuguesa” era considerada como uma “colônia de indigenato. Os chefes de postos e 

administradores estabeleciam as condições da realização da cobrança de tributos 

(principalmente as que envolviam o trabalho local, relacionadas, principalmente, à construção 

de estradas. Essas últimas eram consideradas como o símbolo do poder colonial, pretendendo 

demonstrar progresso, elevar o status da colônia, além de atingir espaços e territórios que até 

então eram inacessíveis (HAVIK, 2006, p. 230). 

Dessa maneira, três lógicas envolviam a construção das estradas: demonstrar o avanço 

e a competência administrativa nas dimensões militar, política, econômica, bem como a 

expansão para territórios do interior, visando a construção de postos administrativos que 

pudessem acarretar em um maior exercício de autoridade e controle, como também facilitar o 

deslocamento para a realização da cobrança do imposto de palhota.  



 101 

Em outras palavras, a imposição do trabalho pelo colonialismo ocasionou variadas 

transformações na vida comunitária local, desconfigurando a estrutura econômica e social, além 

de impulsionar movimentos migratórios para regiões vizinhas.  

Segundo Relatório de Carlos Henrique Jones da Silveira, de 1941, o trabalho forçado 

das mulheres se destinava às atividades domésticas nas residências de chefias coloniais e nas 

sedes administrativas, além do trabalho na realização de estradas. Essas atividades 

compulsórias não vieram a ser retratadas nas fotografias.  

A realização de atividades domésticas inseridas em contexto comunitário, familiar, 

foram uma constante. Dentre atividades domésticas, podemos pontuar ações relacionadas ao 

trabalho com a terra, a lavagem de utensílios domésticos e de roupas ou tecidos, pilar, pescar, 

a confecção de artefactos, a carregar cestos e a pentear. Nesse sentido, as mulheres guineenses 

foram representadas de acordo com o modelo de dona-de-casa europeia. De acordo com esse 

modelo, percebemos tal aspecto presente “na ideologia doméstica européia, cozinhar, limpar a 

casa e cuidar dos filhos constituíssem a essência das “tarefas femininas”” (ZAMPARONI, 

1999, p. 160).     

Nas sociedades locais guineenses, de uma maneira geral, os papéis sexuais masculino e 

feminino eram definidos através das tarefas do dia-a-dia. Cabia à mulher responsabilizar-se por 

inúmeras ocupações, que incluíam também o trabalho na colheita, os cuidados domésticos e 

com os filhos; enquanto isso, o homem se ocupava do plantio, da caça, da pesca e das esferas 

de atuação de poder. O tipo de trabalho agrícola ou de outras atividades (como pesca, criação 

de animais, a extração do óleo de palma) variava conforme a sociedade (CABRAL, 1956, p. 

11). A lógica de demonstrar as mulheres guineenses em suas atividades domésticas e rotineiras 

tinha, na sua base, um discurso sustentado por um tripé que pretendia dar conta de questões 

referentes à degeneração, à ociosidade e ao trabalho.  

Ademais, é de se observar que o discurso de diferenciação tem seu início a partir das 

concepções de degeneração e ociosidade associados à ideia de trabalho. Por conseguinte, 

explorar, alterar hábitos de trabalho, impor uma disciplina social eram funções necessárias de 

serem demonstradas. Foi preciso vincular as atividades realizadas pelas mulheres guineenses, 

exclusivamente, ao papel de esposa, de mãe, ao serviço à comunidade. Essa maneira de dividir 

as funções e atividades foram demonstradas através das representações, por intermédio de uma 

visão simplória e pautada na vida econômica, na sujeição das populações ao trabalho forçado e 

nas correlações que eram feitas com a categoria de gênero que vieram a apresentar, de forma 

irrestrita, as mulheres da condição, da vivência como trabalhadoras. Em algumas sociedades 
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guineenses percebe-se que as funções, responsabilidades e profissões delas condiziam com a 

sua linhagem.     

Dentre a padronização relativa ao casamento em fotografias, a constante é a 

representação da mulher guineense junto ao marido, filhos, geralmente na frente das palhotas 

ou a mostrar algum aspecto do costume.Com efeito, as mulheres guineenses eram representadas 

seguindo as mesmas limitações legais em que as mulheres portuguesas, principalmente, quando 

se tratava de pertencerem ao estatuto de casadas.  

Segundo os apontamentos de Irene Pimentel (2015, p. 211): 

 
Para defender esse regresso à família e a separação de esferas de actuação entre homens 
e mulheres, Salazar aparentemente valorizou o papel de mãe e de esposa. Na divisão de 
funções e espaços entre homens e mulheres, parecia atribuir uma igualdade de valores 
aos papéis específicos de ambos e valorizar o papel específico reservado às mães e 
esposas, cuja <<superioridade>> feminina derivava da função <<natural>> – portanto, 
biológica.  

 

Nesse sentido, observamos que o Estado Novo baseava a função social da mulher no 

casamento e na família, garantido como fundamento constitucional de desigualdade na 

Constituição de 1933 (PIMENTEL; MELO, 2015, p. 14). Essas limitações giravam em torno 

da atuação política, militar, entre outras. A intenção principal delas era estabelecer a ligação 

indireta entre mulheres e Estado, através da figura do pai e do marido. Dessa forma, toda a 

autoridade da vida social e política portuguesa passava pela submissão a um homem. 

 Segundo a ideologia do Estado Novo, a condução normal da vida de uma mulher era o 

casamento e a razão de sua vida era a constituição de uma família. Enquanto jovens, uma mulher 

deveria ser:  

 
[...] heterossexual, sedutora (ma non tropo, que por aqui passa a ténue e evanescente 
linha entre senhora e mulher <<fácil>> ou de vida fácil, isto é prostituta) virgem e 
fértil. Este é certamente o código latente e em alguns preceitos expresso no Código 
Civil do Estado Novo, que em 1966 cristalizou de forma clara e inigualável os valores 
oficiais em matéria de relacionamento entre as pessoas (e a propriedade, é claro) no 
seu livro <<Direito da Família>> (PIMENTEL; MELO, 2015, p. 15).   

 

É preciso ressaltar que, por mais que a representação legal girasse em torno da figura, 

da representação da esposa, tanto entre mulheres guineenses e portuguesas, a colonização 

implementou nas narrativas de mulheres africanas35, “elementos físicos da violência como da 

                                                        
35 “[...] a virginal mulher europeia era colocada no pedestal, enquanto a mulher africana era reputada como 
tentadora, pois, supostamente, encarnava instintos selvagens como sensualidade e luxúria e se constituiriam no 
objeto secreto dos desejos sexuais dos homens brancos” (ZAMPARONI, 1999, p. 1 
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dominação simbólica” (LANDAU apud CARVALHO, 2008, p. 147). Com efeito, os processos 

de dominação não só vieram a apagar a importância histórica das mulheres guineenses, como 

também situavam e classificavam mulheres africanas em um patamar distinto das mulheres 

europeias. Como mencionam Oyèrónkẹ Oyěwùmí (2021, p.187), “As fêmeas africanas foram 

colonizadas pelos europeus como africanas e como mulheres africanas. Elas foram dominadas, 

exploradas e inferiorizadas como africanas juntamente com homens africanos e, então, 

inferiorizadas e marginalizadas como mulheres africanas”.   

A importância política das mulheres guineenses, exercida até final do século XIX, girou 

em torno de atividades relacionados aos negócios, principalmente como vendedoras (HAVIK, 

2006, p.59). Nomeadas e conhecidas como ñaras ou big women e exerceram pioneirismo como 

detentoras de poder e mediadoras na passagem do comércio de escravizados para a 

transformação na economia de renda, na ocupação de terras. Ademais, controlavam a 

exportação de bens alimentícios, sobretudo do amendoim. O apagamento das ñaras, das big 

women das documentações e narrativas decorre do início das guerras coloniais e entre 

sociedades.  

 Convém esclarecer que fazia parte do arcabouço de sustentação política e social do 

Estado Novo a nível metropolitano, pautado no ideal de família, ou seja, exibir as mulheres fora 

do mercado de trabalho e das esferas de atuação política. Segundo a concepção do Estado Novo, 

o movimento liberal havia introduzido o feminino no mercado de trabalho, fazendo com que 

homens e mulheres concorressem por vagas de emprego.  Dessa maneira, era preciso voltar a 

enquadrá-las no espaço privado, no lar, a fim de não impulsionar tal concorrência.  

Com efeito, identificar guineenses massivamente como esposas, mães, sem referenciar 

outras dinâmicas da vida social, faz parte de todo um discurso sobre gênero que já vinha sendo 

realizado e implementado na metrópole sobre mulheres portuguesas. Em suma, reforçar essa 

representação contribuiu para consolidar um estereótipo voltado ao papel e espaço da mulher 

na sociedade, hierarquicamente inferior ao do homem, como também para silenciar uma série 

de identidades que faziam parte da experiência vivida.    

 A representação das mulheres, de acordo com a perspectiva apresentada, remete ao que 

Anne McClintock (2018, p. 63) apresenta como o culto da domesticidade. Essa crença 

caracteriza o espaço imposto e determinado às mulheres nas relações sociais de poder. 

Inicialmente funcionou como ferramenta de controle às temáticas ligadas ao gênero e às funções 

de classe no continente europeu. Conforme as investidas coloniais, transformaram-se em uma 

maneira de enquadrar mulheres e populações colonizadas em uma narrativa doméstica do 

progresso. A ideia principal era de que a “natureza selvagem” dos habitantes africanos 
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precisava ser moldada. O aperfeiçoamento seria realizado pela domesticidade, implementando-

se a ideia de separação entre o espaço público e privado. Logo, estabelecia-se que, enquanto o 

homem ocupava o espaço público, voltado para a atividades econômicas, comerciais; era papel 

da mulher está no lar, no espaço privado, realizando as tarefas do domicílio e exercendo os 

cuidados que a maternidade requeria.  

Por sua vez, os homens guineenses, nas fotografias produzidas em contexto colonial, 

foram submetidos às classificações e representações por intermédio das relações hierárquicas 

de caráter racial. Se comparados diante do olhar colonial, não ocupavam a mesma posição em 

relação as mulheres, que sofreram um processo duplo de opressão, pautado em inferiorizações 

raciais e de gênero.  

Exemplo dessa diferenciação é a forma como o tema da poligamia foi encenado nas 

fotografias. Ali, recorrentemente, ao representar o marido com suas esposas, ocorreu a 

interpretação de que a poligamia é um privilégio masculino e, consequentemente, a mulher se 

encontrava em uma posição subalterna. Desta maneira, a poligamia foi encarada pelo olhar 

colonial como uma “dominância masculina”, em que os interesses das mulheres eram 

prejudicados (OYĚWÙMÍ, 2021, p. 187). A partir da lógica local guineense, a poligamia é 

estabelecida em condições de reciprocidade, que garantia a mulher uma série de dinâmicas que 

garantiam certos tipos de privilégios (OYĚWÙMÍ, 2021, p. 98).        

 Ademais, as representações das mulheres guineenses relacionada à maternidade, 

giravam em torno de mulheres/mães a segurarem seus filhos no colo, e amamentarem. Em nossa 

interpretação, essa atividade provoca um duplo movimento. Orientado pela já mencionada 

domesticidade, também evoca o “excesso de fertilidade das raças primitivas no confronto com 

as civilizadas” (YOUNG, 2005, p. 119). Sendo assim, a suposta fertilidade ilimitada e 

incontrolável aponta novamente para o debate e a justificativa colonial relacionada à questão 

racial. O grande número de representações de mulheres dedicadas as atividades ligadas à 

maternidade, insere a ideia de imoralidade sexual racial. Isto foi mais um tópico utilizado para 

ligá-las, novamente, à ideia de selvageria, de seres não civilizados.              

           Quando se trata da representação narrativa da maternidade, pautada em elementos como 

domesticidade e a ideia de fertilidade ilimitada, foi possível perceber a ambivalência comum 

ao discurso colonial, o imaginário presente em tal narrativa. Era preciso apresentar os resultados 

da dominação, do ato de civilizar, de criar uma “ciência da ordem”, traduzível na concepção de 

domesticidade, sobretudo nas imagens. Ao mesmo tempo, o colonialismo português precisava 

reafirmar constantemente, o quanto se fazia necessário avançar com a missão civilizadora. 

Nessa dinâmica, era preciso sinalizar as transformações da investida colonial e, conjuntamente, 
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justificar as atitudes exploradoras e limitadoras exercidas perante as populações locais, em 

nome do progresso.   

 

4.3 INSCRIÇÕES CORPORAIS 

 

Como nos lembra Arlindo Caldeira (1999), ao analisar relatos de viajantes europeus 

durante o século XVI, XVII e XVIII, em São Tomé e Princípe, é possível, a grosso modo, 

identificar quatro elementos recorrentes em tais narrativas, são eles: poligamia, o trabalho 

feminino, o tipo de vestimenta e os costumes. A partir de imagens que retrataram mulheres 

guineenses, produzidas entre os anos de 1930 a 1973, foi possível identificar alguns elementos 

pontuados por Caldeira, ainda mais quando se trata de falarmos de representações coloniais. Já 

abordados a questão do trabalho, do casamento e da maternidade, resta pensarmos nos padrões 

expressos através de inscrições corporais, elementos de vestimenta e de costume.  

Por conseguinte, as inscrições corporais são marcações sociais geralmente realizadas a 

fim de identificar, hierarquicamente, a nível coletivo, o corpo dos membros de uma sociedade. 

Desse modo, existiram marcações sociais de toda ordem, podendo variar tanto a partir de um 

ritual que fragmenta o corpo humano, que marca a pele, transforma o corpo, utiliza de objetos 

que visem desfigurar, mudar aspectos corporais. No caso da Guiné, a marcação da pele por 

escarificação era um hábito comum dentre a maior parte das sociedades, designavam ritos de 

passagem e de fertilidade. E ele foi amplamente reproduzido nos registros fotográficos. 

Exemplo dessa produção é o artigo presente no Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, 

publicado por António Carreira. As escarificações corporais estão ligadas, simbolicamente, aos 

ritos de passagem, aos sistemas de comunicação, à demonstração de inclusão, de hierarquias 

voltadas às questões etárias, sociais e religiosas.  

Em outras palavras, na visão portuguesa, observamos que tal aspecto era um sinal de 

“suas facetas primitivas”, como menciona António Carreira (1961). Logo, vinculava-se a 

permanência do ritual de escarificação e de afiação dos dentes, às práticas realizadas, 

principalmente, por sociedades não islamizadas.  

A esse respeito, Carreira pretendeu ressaltar que, com os avanços da colonização, 

observamos que: 

 

[...] as raparigas novas (de todos os grupos étnicos) não vêem com bons olhos as 
vestimentas tradicionais e inclinam-se decididamente para os trajes de tipo europeu 
ou para os usados pelos islamizados. Ninguém quer já andar nu, nem mal vestido 
(CARREIRA, 1961, p. 85).    
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As fotografias presentes no artigo de António Carreira expressaram a questão 

disciplinar, o controle perante os corpos e os costumes das mulheres retratadas (sendo somente 

um homem retratado no conjunto de fotografias publicadas no artigo); entretanto, existia a 

necessidade de reforçar no corpo do texto que tal costume “primitivo” se encontra em 

decadência, reafirmando a missão reformadora e civilizacional.  

 
Fotografia 36 – “A mulher da foto 19 vista de costas. Note-se o tipo de conjunto gráfico das escarificações 

sobretudo sobre a região central” (legenda original). 

 
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Portugal: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa,Vol. XVI, nº 61, 

1961, p. 121. 

 
Fotografia 35 – “1952 - Mulher Manjaca, do regulado de Canhobe. Casada há 2 anos e com 1 filho. Idade 

aproximada 20-21 anos. Escarificações feitas há uns 5-6 anos.” (legenda original). 
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Fonte: Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. Portugal: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa,Vol. 

XVI, nº 61, 1961, p. 105. 
 
Compreendemos pelas palavras de Carreira (1961), que ele aponta que houve 

discursivamente uma mudança na mentalidade dos habitantes mais jovens, como também 

investigação do hábito realizado pela maior parte das sociedades que habitavam a Guiné (até 

mesmo os grupos islamizados). Essa tentativa descreve o que Hommi Bhabha (1998) conceitua 

como mímica colonial. Segundo o autor, o termo reflete a pretensão discursiva de remodelar o 

Outro, para que assim ele se torne compreensível. Assim, observa-se que o discurso colonial 

seria formado por meio da necessidade de se autoafirmar, autoproduzir repetidamente através 

das diferenças, dos excessos. Esse processo geraria uma ambivalência, no sentido de que ao 

produzir a representação de uma diferença, ao mesmo tempo, elabora-se sua recusa. Nesse 

exemplo, por intermédio do discurso visual e também pelo discurso por palavras.     

Esse processo ocasionou uma dupla identificação do discurso colonial, que apareceu em 

variados momentos da análise das imagens, produzindo uma ambivalência da mímica, onde 
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instaurou “[...] uma incerteza que fixa o sujeito colonial como uma presença “parcial” 

(BHABHA, 1998, p. 131). Isto é, ao manter constantemente a limitação e enquadramento das 

pessoas retratadas, a mímica transforma-se não só em semelhança homogeneizante, como 

também em ameaça ao discurso colonial. Repete de maneira proposital um padrão de 

representação. Essa dupla identificação demonstra a tentativa de homogeneização por meio de 

uma dupla visão que se choca, contrasta, formatando uma crise de autoridade referente as 

representações criadas.  

 Quando se trata das fotografias que trazem aspectos dos costumes sociais através das 

vestimentas e de ornamentações, a regra foi ressaltar a diferenciação exacerbada por intermédio 

de elementos distintos dos da cultura europeia, classificados na maior parte das vezes como 

“exóticos”. Os indivíduos retratados eram representados de uma maneira que comprovassem o 

grau de inferioridade em comparação aos processos materiais ocidentais.  

Nesse sentido, percebemos que a constante nesse padrão de visualidade foi apontar a 

diferença não só pelo excesso de elementos de vestuário das sociedades locais, como também 

na revelação do corpo parcialmente desnudo das mulheres. Sendo assim, observamos que foram 

retratadas nas fotografias o corpo como foco de forma passiva, sem executarem alguma 

atividade. Logo, essa condição faz com que fossem encarados pelos metropolitanos, os 

retratados como seres humanos “inofensivos”, porém exóticos e incapazes de compreender e 

acompanhar as transformações. 

   Ademais, a vestimenta, o corpo, funcionam como um referencial de significação e de 

valores atados às concepções culturais e morais. Ele contribui para consolidar estereótipos em 

que o corpo estrangeiro é estranho. Como nos lembra Breton: 

 
A presença do Outro se resume à presença de seu corpo: ele é seu corpo. A anatomia 
é seu destino. O corpo não é mais moldado pela história pessoal do ator numa dada 
sociedade, mas ao contrário, aos olhos do racista, são as condições de existência do 
homem que são os produtos inalteráveis de seu corpo (BRETON, 2006, p. 72).     

 

As imagens dos corpos, com vestimentas ou não, são o lugar onde o imaginário colonial 

produz sistema de valores. Nessa perspectiva, a sentença lembra-nos a premissa de Aimé 

Césaire realiza ao assunto, quanto à “colonização = coisificação” (1978, p. 25), porque se 

interliga ao sistema de valores criados a partir das fotografias. Esse sistema se confunde, muitas 

das vezes, a uma sensação enganosa de saber e de conhecimento sobre as mulheres e as 

populações locais.  
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4.4 UMA PERSPECTIVA CRÍTICA SOBRE O OLHAR COLONIAL PERANTE O CORPO 

 

O corpo colonizado recebeu atributos discursivos discriminatórios e condições de 

existência pelo colonialismo português através de categorias ocidentais estabelecidos pelos 

termos de raça e gênero, que determinaram a diferenciação das mulheres guineenses através de 

signos presentes nas representações que demonstravam, por um lado, a suposta falta de 

civilização e de valores morais; por outro, a tentativa de domesticação da mente e do físico. 

Ambas significações dialogavam com o ideal de progresso, de disciplina e de higiene. 

Dentre esse regime de significação gerado foi possível identificar três manifestações 

comuns referente ao corpo feminino: a condição obrigatória e acrítica no emprego de teorias 

que correspondem às demandas do pensamento ocidental, a homogeneização em diferentes 

níveis das sociedades presentes no território guineense e fixidez discursiva. Essas 

manifestações são incorporadas, no sentido de universalizar a experiência de gênero vivenciada 

no Ocidente, como também garantir que a condição da mulher africana fosse pautada por 

elementos de subordinação (OYĚWÙMÍ, 2021, p. 19).  

Dessa maneira, a encenação colonial propagada pelas fotografias é limitante, no sentido 

de tornar invisível a real dimensão vivida entre mulheres e homens locais, condição essa que 

foi pautada em vínculos de parentesco e hierarquias, nas identidades das distintas sociedades 

que habitavam a região, nos fenômenos migratórios, no espaço geográfico, na intervenção e 

exploração colonial, de um lado. Por outro, o colonialismo português insistiu em representar as 

mulheres de forma a contribuírem para uma encenação útil para a política colonial; nisso, outras 

identidades foram silenciadas e/ou menosprezadas.  

O emprego de conceitos ocidentais variou de acordo com a universalização da categoria 

“mulher”, pelo colonialismo português e pela reprodução, pela transposição para as mulheres 

guineenses dos papéis sociais de gênero, amparados em uma perspectiva ocidental. Esses 

empregos são estipulados por uma ideologia oriunda do determinismo biológico que concebeu 

o campo da Biologia como o responsável pela ordem social (OYĚWÙMÍ, 2021, p.16).  

Como pudemos observar no primeiro capítulo, a construção científica de sexo biológico 

ocorre diante de um cenário de transformações políticas, em que a questão de gênero se 

estabelece como uma das esferas de manutenção do poderio dos homens e de criação de 

alteridade. Nesse sentido, interpretamos que a categoria “mulher” surge na sociedade ocidental 

como um tipo específico de corpo, em oposição ao modelo corporal masculino. Em outras 

palavras, istto significa que a produção de conhecimento ocidental, por intermédio de teorias 
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biológicas sobre o corpo, foram impostas às sociedades africanas. E, consequentemente, à 

edificação de padrões sociais ligados a gênero.  

Tanto a categorização de “mulher”, como os papéis de gênero embutidos, foram 

questões originadas no fato de que as sociedades ocidentais utilizam o corpo físico como 

marcador social. Ambas foram estruturas que foram incorporadas e se enraizaram no “domínio 

material global do Ocidente” (OYĚWÙMÍ, 2021, p. 17) e formataram a hegemonia que elabora 

e produz o conhecimento. Portanto, é por intermédio dessa produção que identidades de gênero 

são construídas, propagadas e essencializadas. Essas identidades de gênero, pautadas na 

experiência ocidental, foram as narrativas que conduziram, paralelamente, à objetificação dos 

corpos nas representações das mulheres guineenses. Em suma, pretenderam demonstrar - a 

partir da ordem social e familiar ocidental estipulada - a concepção de gênero a realidade 

africana.  

Em outras palavras, na generificação das profissões exercidas por mulheres guineenses, 

observamos que aconteceu o mesmo ordenamento. Afinal, o colonialismo português 

necessitava de reforçar e se apropriar da ideia de que o corpo é a tradução do social, e essa 

significação passava por reforçar os discursos e teorias científicas que garantissem a 

superioridade masculina.  

Conforme os apontamentos de Oyèrónkẹ Oyěwùmí (2021, p.28), compreendemos que, 

nas palavras dela: “A razão pela qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mundo é 

percebido principalmente pela visão. [...] O olhar é um convite para diferenciar”, sobretudo nas 

fotografias produzidas em contexto colonial. Ali, percebe-se que a alteridade foi construída em 

termos de evidenciar o “outro” / o colonizado.  

Entretanto, o olhar dado às mulheres locais do território guineense, pertencentes a 

diferentes sociedades, estabeleceu-se por uma homogeneização de costumes, valores, hábitos. 

Esse fator pode ser explicado pela intenção do colonialismo português em apresentar os corpos 

femininos como ferramenta de degeneração da natureza humana. Afinal, o corpo não 

demonstrava apenas tal aspecto, também confirmava a inferioridade da mente, do espírito. Com 

efeito, observa-se que estipulou homogeneizações, desconsiderando-as como atores sociais e 

históricos, enquadrando-os e limitando-os em grupos, a fim de que pudessem conferir a 

justificativa para a missão colonial e a negação de autogoverno, de independência.            

Sendo assim, a representação por meio da fotografia dos corpos das mulheres 

guineenses é o local e a explicação dada pelo Estado Novo para a fixidez da diferença. Essa é 

apontada por Homi Bhabha (1998, p. 105) como “signo da diferença cultural/histórica/racial/ 
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no discurso do colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota rigidez e ordem 

imutável como também desordem, degeneração e repetição demoníaca”.  

Contudo, os elementos da representação paradoxal só foram consagrados a partir da 

ótica da hereditariedade, que estabeleceu que determinados grupos sociais compartilhavam da 

mesma herança genética, confirmando, de maneira definitiva, as diferenças raciais e as 

hierarquias. Em outros termos, as sociedades seriam interpretadas como um reflexo de sua 

condição genética, e seria estabelecida e influenciada pela biologia superior ou inferior de 

determinados grupos.  

Neste sentido, tanto a gestualidade, como as inscrições corporais presentes nas imagens, 

funcionaram como uma forma de expor, posicionar, apresentar, reapresentar elementos que 

estivessem supostamente implicados na ideia de selvageria, de atraso cultural.  Como causa, a 

gestualidade e as inscrições corporais, oriundas da experiência ocidental, foram o parâmetro de 

análise hierárquica e de classificação. Portanto, as mulheres guineenses apareciam nas 

fotografias como causa e consequência, diante das significações dadas pelo colonialismo a seus 

corpos.               

O olhar colonial português na Guiné foi estabelecido a partir dos interesses do Estado 

Novo, a fim de legitimar estereótipos, como estratégia fundamental para o discurso colonial, 

caracterizando-o como um modelo de conhecimento e de identificação, formulado a partir da 

vulgarização e da repetição de imagens. E é através desta dinâmica dupla: vulgarização e 

repetição, que se sustenta a legitimidade do discurso discriminatório e da formação de regimes 

de significação nas imagens.  

As significações constituídas das representações coloniais estabeleceram identidades 

deturpadas amparadas em estereótipos de gênero e de raça, intermediados por projeções, 

estratégias, sobreposições fantasiosas que vieram a construir encenações que situavam 

hierarquias e oposições dos corpos. Em outras palavras, contribuíram para formar o imaginário 

colonial português e articulado em crenças múltiplas que puderam ser delineadas no decorrer 

do capítulo.      
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

No decorrer dos três capítulos apresentados anteriormente, pudemos observar o 

processo de inventariar e documentar mulheres guineenses pelo projeto político colonial através 

de imagens. Não pretendo neste momento do trabalho me estender e retomar às questões já 

levantadas, e sim pensar nas possibilidades e perspectivas teóricas para refletir parte da História 

da África e da História do colonialismo português, através das fotografias.  

Um dos caminhos possíveis apontados pela pesquisa é de que o corpo retratado em tais 

documentos é apropriado como um marcador social. Diante disso, gestualidade, etiqueta e as 

inscrições corporais retratadas nas fotografias incorporam regimes de significação, delimitaram 

sistemas de valor, a partir das narrativas presentes nas imagens. Como vimos, quando se trata 

da Guiné “Portuguesa”, os signos giravam em torno de vincular e legitimar estereótipos ligados 

à ideia de civilização, selvageria, de imoralidade.  

 Outras possibilidades são criadas quando se levanta a questão da “teatralidade” presente 

em imagens produzidas em contexto colonial. A encenação presente encarna a articulação entre 

conhecimento e poder. Nesse sentido, fotografias, cinema, exposições e literatura colonial 

foram instrumentos privilegiados dessa articulação, atingindo um público amplo na metrópole 

e contribuindo para a formação de uma mentalidade imperial, constantemente reafirmadas por 

símbolos e mitos (THOMAZ, 2002, p. 276). Logo, a “teatralidade” colonial é o espaço em que 

representações atuam e se estabelecem. Em virtude dessa nossa leitura, o segundo capítulo 

segue a lógica de revelar quais tipos de representações foram estipuladas para as mulheres 

guineenses, em torno de quais narrativas, mecanismos de propagação. Esse levantamento 

possibilitou a problematização de estruturas representacionais e do olhar colonial. 

 Em outras palavras, realizamos um exercício que pretendeu refletir, de maneira crítica, 

as representações através de duas maneiras: uma, identificar categorias que não são próprias da 

realidade guineense, e que possuem sua origem pautada na experiência na cultura ocidental; e 

em segundo, a homogeneização do papel, da história de mulheres das distintas sociedades que 

habitavam o território guineense.  

Compreendo que os contornos subjetivos que perpassam ser mulher na Guiné durante o 

período da década de 1930 e 1970, é uma tarefa múltipla e complexa. Múltipla porque pretende 

dar conta de uma série de fatores importantes e específicos para pensar aquele contexto e 

experiências históricas, tais como: relações de parentesco, gênero e hierarquia (HAVIK, 2002, 

p. 79), ou seja, observando as inúmeras sociedades que habitavam a região e suas diferentes 

identidades, os fenômenos migratórios, o espaço geográfico, a intervenção e exploração 
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colonial. Em suma, esses inúmeros fatores expõem a complexidade de elementos que, 

efetivamente, tem de compor qualquer trabalho que pretenda investigar processos históricos 

sobre as mulheres na Guiné. Esses processos devem ser analisados a partir de uma 

interseccionalidade de elementos.  

 Concluo, ressaltando os riscos de disponibilizar em um único trabalho, uma quantidade 

considerável de fotografias sobre o império português. Reunir imagens, nessa perspectiva, pode 

“dar realidade a uma ficção” (MARTINS, 2012, p. 192). Ou até mesmo reformular novas 

ficções. Neste sentido, buscou-se adotar um olhar crítico e atento as subjetividades que as 

fotografias carregam, não perdendo de vista a homogeneidade dos padrões de visualidade entre 

os anos de 1930 e 1973.  

A partir dessas observações, entendemos que os padrões de visualidade ocupam um 

espaço fundamental para aprofundarmos as possibilidades de análise do olhar e do imaginário 

colonial português, e não somente da realidade das mulheres guineenses. Assim, ficam os 

questionamentos: Quais narrativas permeiam a representação nas imagens de mulheres dos 

distintos territórios coloniais portugueses? Por quais caminhos passam os padrões de 

visualidade? O que eles nos revelam do olhar colonial sobre o papel da mulher nas sociedades 

africanas? Estas inquietações irão nortear novos desdobramentos e possibilidades para 

pensarmos os padrões de visualidade futuramente.       
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