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Resumo 

Dentre inúmeros pensadores, sertanejos, exploradores e estabelecimentos lusos, ao longo dos anos 
1800, que dedicaram-se a descrever e compreender o Império ultramarino português, escolhemos 
alguns para refletir sobre as transformações das formas de dominação do além-mar, num período 
marcado pela perda das terras americanas e as tentativas de fazer de África o principal espaço de 
restabelecimento do espectro da colonização, o que alguns historiadores afirmam ser o Terceiro 
Império. 

O que nos chama a atenção é que parte das soluções aos problemas de administração dos territórios 
africanos tiveram base acadêmica e instrutiva, e mostram-se fonte alentada de informações acerca de 
uma nova relação da metrópole com seus domínios. Ou seja, ao acompanhar indivíduos e instituições 
dedicados a pensar a colonização de uma nova maneira, percebemos, empiricamente, transformações 
na história colonial, em que se passava de uma manutenção imperial de características 
hegemonicamente soberanas, para algo que priorizasse a organização de um governo das populações 
de forma mais eficiente, isto como principal maneira de exercício do poder. 

Assim, surgia uma nova expertise que propunha um rearranjo das ações portuguesas no seus territórios 
ultramarinos, colocando-se em contraponto aos velhos colonizadores – estes encarados como 
ultrapassados, esquecidos nos sertões, contraproducentes para os novos paradigmas da política 
internacional europeia e, ao mesmo tempo, resistentes às transformações ditadas pelo Estado 
metropolitano. Passou a existir, portanto, uma renovada geração de colonizadores formados em 
instituições de cariz científico, que, aos poucos, lograram impor-se no campo político institucional, de tal 
modo que alcançariam uma centralidade nos ditames do Império português, inclusive chegando a 
almejar a sua monopolização discursiva. 

Pois que nos dedicaremos a perscrutar sobre alguns projetos e ideias do século XIX que detivessem 
como objetivo a reorganização da colonização via racionalização científica do corpus de saber 
ultramarino. Fazer uma espécie de genealogia da ideia de organização do discurso colonial de acordo 
com os preceitos de cientificidade. 

Para tanto, iniciaremos descrevendo a atuação de dois desbravadores de África, que percorreram e 
escreveram sobre a parte austral do continente antes de 1875 e tiveram propagandeadas suas ações 
pelas instituições científicas coloniais: Lacerda e Almeida e Silva Porto. De alguma forma foram 
encarados, pelos compiladores da ciência colonizatória do final dos 1800, como sendo os seus 
fundadores.  

Mostraremos alguns tirocínios de pensadores preocupados com a manutenção de colônias, e em 
fabricar teorias de um neocolonialismo ao estilo português. Isto produzido, em parte, no cotidiano de 
uma instituição de iniciativa privada, a Sociedade de Geografia de Lisboa (fundado em 1875), onde se 
reuniram defensores de um Império reformado. 
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