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Resumo 

No debate sobre as práticas científicas em contextos coloniais, é relevante saber que actores se 
investiam em cientistas ou em produtores de conhecimento que se queria autorizado sobre os sujeitos 
coloniais, assim como interpretar que tipo de conhecimento se produzia e com que objectivos. Partindo 
destas duas premissas, a presente comunicação tem como objectivo analisar a produção de saber sobre 
populações muçulmanas colonizadas em três contextos do império francês: a Argélia, os Camarões 
Franceses e o Senegal. A eleição de contextos coloniais franceses deve-se ao facto de, entre as potências 
coloniais europeias em África, a França ter sido a que mais informação recolheu e sistematizou sobre as 
populações muçulmanas, servindo as informações compiladas para formular modelos de actuação de 
outras potências, como é o caso de Portugal na Guiné-Bissau e em Moçambique. Também se elegem os 
três territórios mencionados por servirem como exemplo de contextos com presença colonial francesa 
distinta, em termos de integração em federações coloniais, de configuração política ou de políticas de 
contactos com as populações.  

O corpus, que será analisado desde a perspectiva da análise crítica do discurso, constitui-se por 
documentos produzidos pelo Service des Affaires Musulmanes. Entre estes documentos encontram-se 
relatórios sobre populações muçulmanas elaborados por funcionários da administração colonial, “fiches 
d’alhadji”, artigos, relatos memoralísticos e cartas dando nota de idiossincrasias e de relações entre 
poderes e saberes micro (i.e., nas Kabyles argelinas, nos Laamiiɓe Fulfulde camaroneses e nas confrarias 

senegalesas) e poderes e saberes macro (administrações coloniais francesas).  

O corpus em discussão na comunicação será ainda alvo de estudo comparado com documentos 
produzidos por intelectuais não eurófonos sobre os referidos contextos, de modo a que as informações 
que visavam o controlo populacional colonial sejam completadas e, assim, o arquivo (no sentido de 
‘conjunto de documentos’) de conhecimento sobre realidades africanas seja mais contrastado. A análise 
de textos diferenciados quanto às proveniências e agendas permitirá também inferir sobre os objectivos 
para produzir e disseminar conhecimento sobre contextos muçulmanos colonizados na longa duração e 
sobre a conceptualização diferencial em jogo nesses textos.  
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