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Resumo 
 

A produção e sistematização de conhecimentos sobre os espaços, população e cultura dos 
territórios do império português, têm sido mais estudadas a partir do enfoque das 
percepções e representações do outro, do que a partir da articulação saber e poder. É a 
segunda articulação que orienta a reflexão que aqui se traz. Em concreto, ela insere-se na 
história da construção dos conhecimentos «ocidentais» sobre o «oriente», reposicionando 
o conhecimento originário do Sul da Europa (neste caso, produzido no contexto da 
experiência imperial portuguesa), por mim considerado como fundador dos 
«orientalismos» britânico, francês e alemão dos séculos XIX e XX. 

A articulação entre «saber» e «poder» já era constitutiva da experiência imperial 
portuguesa, e nesse âmbito foram produzidos conhecimentos de grande relevância para o 
exercício do poder imperial. Todavia, dadas as alterações da própria geografia cultural 
europeia, e em parte devido à periferização progressiva do mundo mediterrânico na ordem 
política contemporânea, esses conhecimentos ou foram esquecidos, ou filtrados pelos 
inquéritos produzidos no âmbito das instituições académicas e culturais que se tornaram 
dominantes a partir da segunda metade do século XVIII.  

A partir da análise de conhecimentos administrativos produzidos em meados do século 
XVI, em Goa – os tombos de propriedades que inventariaram os bens atribuídos a 
templos, divindades e oficiais de devoções locais, não cristãs –, pretende-se mostrar, em 
primeiro lugar, a validade de tais conhecimentos para um melhor entendimento da história 
da Índia deste período. Ao fazerem o levantamento sistemático destes templos e 
divindades, estes documentos disponibilizam informação única para se fazer a história 
religiosa das 150 aldeias que, no século XVI, constituíam estes territórios. Em segundo 
lugar, o modo como a articulação saber e poder funcionava no império português, e a sua 
relevância na «aprendizagem imperial». Por fim, e a partir da relevância historiográfica 
destes mesmos conhecimentos parte-se para uma problematização de cariz 
epistemológico, problematizando as modalidades de construção de conhecimento sobre as 
estruturas sócio-culturais do subcontinente indiano neste mesmo período. 
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