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O atual projeto visa um estudo sobre o entendimento da colonização portuguesa em 

Angola e Moçambique na ótica de Lourenço Cayolla (1863-1935), historiador português e um 

dos mais importantes idealizadores e organizadores das concepções de colonização de Portugal 

para a África. Da Escola Colonial foi um dos grandes ideólogos a sistematizar e organizar os 

princípios da cultura do neocolonialismo, apresentados principalmente no seu livro clássico – 

Ciência da Colonização (1912). A nossa pesquisa trata da compreensão da contribuição de 

Cayolla, sua trajetória institucional e intelectual, para a construção de uma narrativa exitosa do 

colonialismo português em África nas primeiras décadas do século XX. 

 O estudo da colonização portuguesa na África, através da concepção e historiografia 

produzida por Cayolla, apresenta uma grande relevância para as reminiscências que circundam 

o continente africano. Isto é, desenvolver uma pesquisa tomando Cayolla como vetor central de 

produção historiográfica leva ao encontro de severas respostas do passado que podem explicar 

relações do presente. Assim sendo, houve uma construção historiográfica acerca do continente 

africano e de suas relações com metrópoles, neste eixo específico, Angola, Moçambique e 

Portugal, e tal construção supracitada, gerou criações, que são heranças estereotipadas e que 

nortearam, de certa forma outras produções historiográficas, como a produção de Marcelo 

Caetano, extremamente vinculado aos pensamentos de Cayolla.  

Dessa forma, Cayolla se tornou referência no assunto colonização, e cabe a esta pesquisa 

responder, a partir da análise das obras deste autor, como a criação de uma narrativa 

essencialmente parcial e voltada para a metrópole, mascarou ou impediu a visualização de 

possibilidades para a colônia. Isto é, como esta narrativa metropolitana se projetou sobre a 

ciência e a imprensa, impossibilitando a propagação de outros ideais de desenvolvimento da 

própria colônia. Enfim, objetivo geral desta pesquisa consiste no diagnóstico e na investigação 

da produção intelectual de Cayolla e com isso também caracterizar e descrever a política 

neocolonial portuguesa para Angola e Moçambique.  


